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• Aan de Amstel laat je kunst beleven
• Van Tafel naar Kavel analyseert kluiten
• Van Wonderen gaat voor service
• Qaleido maakt bedrijfs-DNA

Deze kans
mag u niet
missen.
Als ondernemer bent u altijd scherp op nieuwe ontwikkelingen. Zodat u
direct kunt reageren als een kans zich voordoet. Daarom is het goed dat u
deze advertentie leest. Want hoe vaak krijgt u de kans om samen te werken
met accountants die net zo ondernemend zijn als u? Kijk op jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

inhoud
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Van Wonderen
Gemak dient de mens, service is leidend.
Martijn en Alexandra Horich zetten
Drogisterij Van Wonderen - de natuurlijke
drogist, in centrum Suydersee voort. Met
nieuwe inzichten, unieke plannen en veel
elan.

21

Van Tafel naar Kavel

Van uitgewerkt aan tafel tot in praktijk
brengen op de kavel. Als specialisten in bodem,
bemesting en vruchtwisseling willen ze vooral
dicht bij de landbouwpraktijk staan. Geen
ingewikkelde dingen, no-nonsense, concreet.
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Qaleido international

Applicaties moeten werken voor de klant,
niet andersom. De oplevering mag geen
verrassing zijn en afspraak is afspraak.
Specialisten in ict, voortgekomen uit de
telecombranche en ontwikkelaars pur sang.
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Aan de Amstel

Galerie, kunstuitleen en inlijsterij. Sinds 2,5
jaar ondergebracht in een oude schuur van
de Rijksdienst, maar mooier als ooit tevoren.
Kunst vraagt om reactie, bij Aan de Amstel
zijn reacties meer dan welkom.
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Kaptein Bouwgroep
Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap
met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hiermee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van
woningbouw, aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling.
Advies en maatwerk
Onze goed opgeleide vakmensen nemen u alle zorgen uit
handen die met een bouwproject gepaard kunnen gaan.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel.
Werken bij Kaptein Bouwgroep?
Kijk voor onze vacatures op onze website.

Projectontwikkeling
Woningbouw

De Wieling 1, 8255 RP Swifterbant
0527- 68 2140
info@kapteinbouwgroep.nl

Retail- en utiliteitsbouw

www.kapteinbouwgroep.nl

Bouwservice en -onderhoud

(Ver)bouw particulieren

gedeeld voorwoord

Peter Dekker

Mijn tweede en tegelijk laatste bijdrage
aan het voorwoord voor de Handel &
Wandel. Ik ben eerlijk als ik zeg dat ik het
niet erg vind dat ik de pen mag doorgeven
aan Martien. Ik bespaar mezelf een klusje …
Het bestuur en ik zijn blij met het vlotte verloop
van onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Samen met hem gaan we hard werken aan de
bereikbaarheid van het openbaar bestuur en de
politiek. Dit is een samenwerking die van beide kanten
moet komen. Waarbij de focus wat ons betreft moet
liggen op het zorgen dat we schadevrij blijven en niet botsen
met elkaar. Dat betekent niet dat we niet kritisch mogen zijn
naar elkaar toe. Ook dat moet van beide kanten kunnen komen.
We hebben een aantal voorbeelden waarbij dit goed is gelukt.
We hebben een fijne samenwerking als we het hebben over
goederenvervoer en infrastructuur, op Poort van Dronten werken
we samen aan en voor een Keurmerk Veilig Ondernemen en voor
de herinrichting van De Noord zijn de aangedragen punten vanuit
OVDD verwerkt in het huidige ontwerp. Deze samenwerking maakt
ons blij en geeft ons het vertrouwen dat we met elkaar een gezond
ondernemersklimaat opbouwen.
De samenwerking rondom de Retailvisie loopt helaas wat stroever,
wat complexer.
Ja, we hebben goed samengewerkt met de werkgroep en de
ambtenaren van Gemeente Dronten. Er was synergie tussen
Gemeente Dronten, ondernemers en het bureau BRO dat in
opdracht van Gemeente Dronten een onderzoek mocht uitvoeren
hoe verder te gaan. Hier is een Retailvisie uit tot stand gekomen die
hout snijdt. Waar we verder mee kunnen met elkaar. De jarenlange
samenwerking met alle partijen uit de werkgroep heeft hier echt zijn
vruchten afgeworpen.
Echter, de communicatie vanuit Gemeente Dronten laat op
sommige vlakken in deze discussie wat te wensen over. En dat
vinden wij jammer. Wij hopen dat we tot elkaar kunnen komen in
deze discussie en dat wij zuiver en eerlijk met elkaar om kunnen
blijven gaan. Dit is dan ook een oproep naar burgemeester en
wethouders en de politiek om vooral goed, tijdig én volledig met
elkaar te blijven communiceren. Ook als we het niet eens zijn met
elkaar. Wrijving geeft glans zeggen we wel eens, maar laten we het
tafelzilver niet wegpoetsen: alleen dan komen de best haalbare
resultaten naar voren.

Voorzitter ovdd
Martien Hermans

Ik ben het volmondig en van harte eens met deze
oproep van Peter. Mijn motto is altijd dat door
samenwerking we allemaal een betere toekomst
krijgen. Draagvlak in de hedendaagse maatschappij
is onontbeerlijk om zaken voor elkaar te krijgen.
Daarbij dienen alle partijen vooral ook het belang van de
gemeenschap in zijn geheel goed in het oog te houden. Als
kersverse voorzitter van de ondernemersvereniging Dronten
kan ik zeggen dat ik dat ook zal doen in de komende jaren.
Natuurlijk komen wij als OVDD op voor de belangen van alle
ondernemers in Dronten en omgeving, waarbij wij rekening zullen
houden met de gezamenlijke belangen van de ondernemers als geheel.
Ik woon al 21 jaar in Dronten en vind het een geweldige plek om
te leven, wonen en werken. De laatste jaren lag mijn werkgebied
voornamelijk buiten Dronten, maar toch was ik iedere avond weer
blij als ik terugkeerde in Dronten. Een stad waar je veilig, betaalbaar
en mooi kunt wonen. Daarnaast hebben we ook een geweldig
voorzieningenniveau met veel sportclubs, scholen, gevarieerd
winkelaanbod en een mooi centrum. Ik zeg wel eens ‘je hoeft Dronten
niet uit, want vrijwel alles is hier te halen’. Als je dan toch eens buiten
Dronten moet zijn, is de infrastructuur dusdanig dat je redelijk snel
in een andere plaats kunt zijn. Echter, in ‘spitstijd’ zijn er nog wel wat
knelpunten.
We wonen en leven tussen de metropool regio Amsterdam in het
westen en de Regio Zwolle in het oosten. Een beter scharnierpunt
kun je haast niet bedenken. Ook daarom is Dronten aantrekkelijk
voor ondernemers om zich te vestigen. En dat moeten we uitdragen
met elkaar. Vanuit ondernemerschap en overheid. Ik kijk er naar uit
om mij in dit dossier te verdiepen, samen met Peter (binnen OVDD
vertegenwoordiger voor Infrastructuur).
Ik hoop dat we samen met andere stakeholders de komende jaren
het ondernemersklimaat verder kunnen verbeteren en op die manier
een economische impuls aan Dronten kunnen geven. Noem het maar
‘reuring’ in de polder!
Reageren?
martien@ovdd.nl
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Daarover praten zij
In deze laatste periode van het jaar mochten wij u voorstellen
aan onze nieuwe voorzitter, Martien Hermans. De zoektocht
naar een voorzitter is voorspoedig verlopen, verderop in deze
editie een artikel over Martien.
We hebben heel wat activiteiten mogen organiseren dit laatste
kwartaal: het OVDD uitje, een masterclass, bedrijfsbezoeken naar
Böhmer Project en De Meerpaal, de algemene ledenvergadering
met een rondleiding bij Flantuas, de bekendmaking van de
genomineerden van de Verkiezing Onderneming van het
Jaar. We zouden bijna vergeten dat het uiteindelijk draait om
belangenbehartiging. Maar ook dat is gewoon door gegaan.
Het onderwerp vitale centra houdt de gemoederen aardig
bezig. En ook de werkgroep Floriade is weer bij elkaar geweest.
Dronten Marketing zit in de lift en het Parkmanagement van
Poort van Dronten heeft de audit Veilig Ondernemen voor
het bedrijventerrein met goed gevolg afgelegd. De volgende
stap is om het keurmerk Veilig Ondernemen te behalen
voor Swifterbant. Er is kennis gemaakt met waarnemend
burgemeester Ineke Bakker en het bestuurlijk overleg met
Gemeente Dronten heeft in deze periode drie keer plaats
gevonden.
Voor ons ligt een prachtig Nieuwjaar, waarin we ons weer vol
in zullen zetten voor uw belangen. Maar eerst mogen we met
elkaar kerst vieren en even stilstaan bij het afgelopen jaar.
Wij wensen u een hele fijne kerstperiode toe en een goed en
gezond 2019. En wij hopen u te ontmoeten op het OVDD
Nieuwjaarsfeest op zaterdag 5 januari 2019!
Bestuur OVDD
Heeft u vragen of opmerkingen over behandelde onderwerpen
of zou u juist een onderwerp bij ons onder de aandacht willen
brengen? Stuur dan een mail naar info@ovdd.nl of bel met 06 82
69 59 70.

Hans Maris directeur Meerpaal
Per 1 oktober is Hans Maris begonnen als nieuwe
directeur van De Meerpaal. Hans was hiervoor directeurbestuurder van Erfgoedpark Batavialand in Lelystad waar
hij sinds 2011 aan verbonden was. Met zijn benoeming
bij De Meerpaal keert hij terug naar Dronten, de plaats
waar hij is geboren en getogen.

foto: Hennie Schreuder

Wachtlijst tweede broodfonds
De belangstelling van ondernemers om deel te nemen aan een
broodfonds in de gemeente Dronten is zo groot, dat inmiddels
vijftien ondernemers op de wachtlijst staan van een tweede
broodfonds. Het eerste ‘Broodfonds Dronten’ is ten tijde van
het verschijnen van dit magazine officieel opgericht. Maar
liefst vijftig ondernemers nemen hieraan deel. Vanaf twintig
deelnemers kan ook het tweede broodfonds voor Dronten van
start gaan.
De initiatiefnemers, Peter van Bussel en Marja van de Haar
van administratiekantoor Team HBc, Adriëtte Felix - Topper
van diëtistenpraktijk TopCare, Jaqueline Beens van Beens
Transport en Carien van der Marel van Van der Marel
Producties, waren overrompeld door zoveel interesse. ‘Eén
broodfonds zagen we nog wel gebeuren, maar twee, dat zou
helemaal geweldig zijn,’ zegt Adriëtte Felix – Topper.
Vertrouwen
Een broodfonds is een collectief waarin zelfstandig
ondernemers elkaar steunen wanneer zij een periode
arbeidsongeschikt zijn. Het is een alternatief voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers.
Een broodfonds is bedoeld voor alle ondernemers, van zzp’er
tot B.V. Belangrijke uitgangspunten van een broodfonds
zijn: elkaar steunen, een financieel vangnet en onderling
vertrouwen.
Broodfondsmakers
Ondernemers kiezen zelf een maandinleg waarmee zij in
willen stappen. De inleg is gekoppeld aan een bepaald
schenkingsbedrag. De uitkering bij ziekte wordt een
schenking genoemd; ondernemers ‘schenken’ elkaar een
bedrag om zo door een periode van ziekte heen te komen.
De financiële administratie wordt gevoerd door de landelijke
Broodfondsmakers. Het lokale bestuur van Broodfonds
Dronten bestaat uit voorzitter Adriëtte Felix - Topper,
penningmeester Marja van de Haar en secretaris Marcus de
Regt van De Regt Finance.
Aanmelden
Wilt u meer weten of op de wachtlijst worden gezet? Stuur dan
een e-mail naar het secretariaat van het Broodfonds Dronten
via bestuur.dronten@broodfonds.nl.

nieuws

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan. De discussie rondom
de centra van de dorpen en de nieuwe Retailvisie die er ligt. Door
BRO is er een gedegen onderzoek gedaan naar de stadscentra
en wijkcentra in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant en de
PDV-locaties. Welke effecten hebben eventuele veranderende
koopstromen? Welk effect heeft uitbreiding van vierkante meters
winkelvloeroppervlak in zijn geheel? En wat is slim om wel en niet
te doen? Uit het rapport is naar voren gekomen dat uitbreiding
van vierkante meters detailhandel over alle centra niet moet
worden ingezet. Wel het inperken van detailhandelsmeters. En
het ‘verkleuren’ van bestaande centra zou in gang gezet kunnen
worden. Deze visie ligt nu voor. Aanvankelijk zou de gemeenteraad
in november een beslissing nemen over de visie, maar dit is
doorgeschoven tot waarschijnlijk januari 2019. De volgende stap
is dat er gewerkt moet gaan worden aan een uitvoeringsnota. De
SEA groep Vitale Centra bestaat uit Leo Hoksbergen (DOES), Jan
Schuurhuis (AH Biddinghuizen), Michiel Tietema (Bakkerijen in
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant). Namens OVDD neemt
Remko Bosma als commissielid deel aan de SEA groep. Henk
Slump borgt dit onderwerp binnen het bestuur.

Dronten Marketing
Binnen de SEA groepen die Gemeente Dronten heeft opgericht,
was de groep ‘Wervingskracht’ het laatste jaar niet actief. De
afgelopen periode is deze SEA groep nieuw leven ingeblazen
onder de naam Dronten Marketing. Met een klein en daadkrachtig
team worden de eerste stappen op weg naar een actieve
marketingaanpak van Dronten gezet. Deelnemers aan Dronten
Marketing zijn Jacqueline Lijs, Koos in ’t Hout, Hans Maris,
Marielle Baars en Janke Bosma (namens OVDD). Vanuit Gemeente
Dronten zal vooral met Wilco van Zon worden gesproken. De
werkgroep is inmiddels begonnen met het opstellen van een
werkplan en het opzetten van een organisatievorm.

Nieuwjaarsfeest 2019
Nog 13 nachtjes slapen en dan is het zover: Oudjaar! De dag waarop
oliebollen en appelflappen massaal worden gebakken. En om
middernacht wordt er vuurwerk afgestoken en wensen we elkaar
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Wij hopen dat u terugkijkt
op een goed jaar en met vertrouwen 2019 tegemoet ziet. OVDD
kijkt uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt en brengt graag met u
een toost uit op het nieuwe jaar. Alle leden van OVDD zijn van harte
uitgenodigd om naar het OVDD Nieuwjaarsfeest te komen. Tijdens
het officiële deel in het theater zal onze nieuwe voorzitter, Martien
Hermans, zijn eerste speech tot u richten. Ook worden de winnaars
van de Onderneming van het Jaar bekend gemaakt.
Na het officiële deel vindt er een spetterende Nieuwjaarsparty
plaats op het Plein in De Meerpaal. De officiële uitnodiging heeft u
ondertussen ontvangen. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt
u wel gaan? Ga dan snel naar het aanmeldformulier op de website:
www.ovddnieuwjaarsfeest.nl

Fairtrade en Duurzaamheid

foto’s: www.maxcross.nl

De werkgroep Fairtrade en Duurzaamheid hield zaterdag
6 oktober de Drontense Dag van de Duurzaamheid.
Samen met de Streekmarkt, IVN, FlevoMeer Bibliotheek,
De Meerpaal, Bewust Dronten en Van Werven werd een
leerzaam en leuk programma geboden met muziek, lekkere
duurzame hapjes, presentaties en informatieve stands. De
dag werd geopend door wethouder Ton van Amerongen.
Zwerfafval en verpakkingen
Meerpaal-docent Ivo Visser ging samen met kinderen een
sculptuur aankleden met afval dat eerder die dag gevonden was
in het centrum. Het verzamelde zwerfafval ging in een optocht
langs alle winkeliers van de Eerlijke Winkelroute. Hier werd ook
nog extra verpakkingsmateriaal opgehaald. Ook FabLab liet zien
dat er uit dit afval nog producten gemaakt kunnen worden.
Kinderen konden zo helpen om samen het zwerfafval een
tweede leven te geven.
Op het Havenplein kon je terecht voor meer informatie over
duurzaamheid bij een van de informatieve stands. Aanwezig
deze dag waren het IVN, het Energieloket en de gemeentelijke
werkgroep Fairtrade en Duurzaamheid. Naast het informatieve
gedeelte was er deze dag tevens ruimte voor mooie muziek.
Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Tussen 12.00 en
15.00 bereidden twee koks ter plekke met producten van de
streekmarkt smakelijke hapjes.
Al met al kijken we terug op zeer geslaagde dag, we zijn dan ook
voornemens in 2019 wederom deze dag te organiseren.
Meer informatie over de werkgroep en haar activiteiten is te
vinden via www.dronterland.nl
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Een korte introductie
In elke Handel & Wandel hebben nieuwe leden de mogelijkheid
zichzelf voor te stellen. In deze editie stelt Van Diepen Feesten JB
zich voor.

Foto door Lia Remmelzwaal. Met dank aan Beachclub NU
voor het gebruik van de locatie.

Van Diepen Feesten JB

Masterclass Antal de Waij
Op dinsdag 25 september vond de eerste OVDD Masterclass plaats.
Deze masterclass vond plaats in het kader van OVDD leert. Bij
Flevonice werden wij warm ontvangen met koffie en thee en stond de
‘collegezaal voor één avond’ al ingericht op ons te wachten.
Henk Slump trapte af met een korte introductie en gaf daarna Vivian
van der Ven van Flevonice het woord. Vivian vertelde strak in 5
minuten iets over de locatie en welke mogelijkheden het bood. Dit
deed zij op een plezierige en adequate manier. Daarna kreeg Ineke
Mastenbroek van OMFL het woord. Zij legde in iets meer dan 5
minuten de voucherregeling uit. Deze regeling is bedoeld voor alle
bedrijven in Flevoland die een groei ambitie hebben, ook ZZP’ers
kunnen van deze regeling gebruik maken.
Daarna startte de masterclass. Voor deze eerste masterclass was
Antal de Waij uitgenodigd om over social business, social media en
content marketing te komen vertellen. Antal de Waij is auteur van het
boek ‘Content, zuurstof voor je klanten’ en directeur van Engagement
Media. Daarnaast doceert hij onder andere bij Beeckesteijn Business
School en ISBW. Aan het begin van de avond gaf hij het al aan: hij
had veel te vertellen! Antal was direct op stoom en heeft in ruim
een uur tijd ons inzicht gegeven in de werking van content, wat het
kan betekenen voor een bedrijf en hoe je ermee kunt starten. Veel
praktische voorbeelden passeerden de revue en aan het einde van
de masterclass konden vragen worden gesteld. Liefhebbers konden
zijn boek kopen en er kon nagepraat worden over de masterclass.

Wie ben ik?
Mijn naam is Rosanne van Diepen. Ik ben een jonge creatieve eventondernemer uit Dronten. De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld
in de organisatie van feesten en evenementen bij Jongeren19nu,
Cultus INN. Hier heb ik onder andere vijf jaar het Koningsdag Tentfeest mogen organiseren, waarvan drie jaar als leidinggevende organisator. Dit vond ik fantastisch om te doen!
Waarom Van Diepen feesten?
Vanuit mijn passie om feesten te organiseren heb ik Van Diepen
Feesten opgericht. Een feest anders dan anders creëren, dat is mijn
missie. Met een grote dosis ambitie en enthousiasme zet ik me in
om jou te laten genieten, zorgen weg te nemen, te laten ontspannen
en focussen op jouw doel tijdens je eigen feest.
Hoe ga ik aan de slag?
Met jou als mijn opdrachtgever ga ik in gesprek over alle wensen en
(on)mogelijkheden. Hierbij denk ik graag mee in de creatie van gave
en unieke concepten, met als resultaat dat er nog lang na wordt
gepraat over jouw feest! Denk aan een spectaculaire opening, een
onverwachte locatie en exclusieve belevenissen!
Wat doe ik?
Met Van Diepen Feesten neem ik het ontwerp en de organisatie
van jouw feest uit handen. Ik zet jouw wensen om in werkelijkheid.
Daarbij draag ik bij aan het behalen van het doel van het evenement,
door hier scherp op in te spelen tijdens de organisatie. Ik maak van
jouw feest een verassend top feest.

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

www.fotostudiowierd.nl
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Natuurlijk was er de mogelijkheid voor een drankje en hapje. Het was
een geslaagde en inspirerende avond.
Een aantal dagen na de masterclass is de presentatie van Antal de Waij
en de voucherregeling met de deelnemers van de avond gedeeld.

Uit het gemeentehuis

Contributieverhoging vastgesteld
tijdens ALV
Tijdens een goed bezochte ALV op woensdag 28 november jl. is de
contributieverhoging die al eerder ter sprake is geweest, vastgesteld.
Er is besloten om een derde categorie toe te voegen, waardoor er 3
soorten lidmaatschappen mogelijk zijn en één donateurschap. Het
donateurschap is bedoeld voor bedrijven buiten de gemeente Dronten.
De mogelijke lidmaatschappen zijn:
Klein 1 - 4.9 FTE		
€160,- (met 2 personen naar OVDD evenementen)
Middelgroot 5 - 24.9 FTE
€ 265,- (met 4 personen naar OVDD evenementen)
Groot > 25 FTE		
€ 400,- (met 4 personen naar OVDD evenementen)
Donateur			
€ 500,De notulen van deze vergadering zullen te zijner tijd via het
besloten deel van de website worden gepubliceerd. Hier krijgt u
per mail bericht van.
Nieuw bestuurslid
Ook is door de Algemene Ledenvergadering het nieuwe bestuurslid
Martien Hermans officieel benoemd. Martien is de beoogde nieuwe
voorzitter van OVDD. Daarnaast is er afscheid genomen van Janke
Bosma als PR & Communicatiemanager van OVDD. De werkzaamheden
in haar eigen bedrijf nemen in omvang toe, waardoor zij het niet meer
kan combineren met haar werkzaamheden voor OVDD.
Stadsboerderij Lelystad
De algemene ledenvergadering van OVDD vond plaats bij Boerkok,
Stadsboerderij Lelystad, onderdeel van Restaurant Flantuas. Het is niet
gebruikelijk om een ledenvergadering buiten de gemeente Dronten te
houden. Echter Restaurant Flantuas viert dit jaar haar 25 jarig jubileum
en heeft OVDD uitgenodigd om in dat kader een keer bij Boerkok langs
te komen. Wij vonden dit een prima gelegenheid, aangezien Restaurant
Flantuas al jarenlang lid is van OVDD. Naast een verassende maaltijd,
bereid door Gerhard Flantua en zijn team, heeft Wilma Flantua het
verhaal van Flantuas met ons gedeeld. Daarna heeft zij een korte
presentatie gehouden over Lelystad Airport, waar Restaurant Flantuas
is gevestigd. Na de presentaties was er de mogelijkheid om bier te
proeven van Stadsbrouwerij Cornelis.

Database Lokale Ondernemers
Ondernemers in de gemeente Dronten kunnen zich
aanmelden op de Database Lokale Ondernemers. De
gemeente krijgt hiermee goed inzicht in lokale organisaties
en bedrijven die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de
gemeente. De organisatie kan dan met het inkoopbeleid, en
binnen de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt, per
opdracht bekijken op welke wijze lokale ondernemers kunnen
worden betrokken. Voor het aanmelden voor de Database
Lokale Ondernemers is een webformulier ontwikkeld.
Ga naar www.dronten.nl en zoek op Database lokale
ondernemers. Hier vindt u uitgebreide informatie over
inkoop en aanbesteden, én de link naar het webformulier.
Bent u ondernemer, gevestigd in de gemeente Dronten én
voert u werken uit in een van de vakgebieden Asfalt (nieuwe
aanleg en reconstructie), Betonwegen (nieuwe aanleg en
reconstructie), Straatwerk (nieuwe aanleg en reconstructie)
en Riolering (nieuwe aanleg en reconstructie), meldt u
dan ook aan voor deelname aan de relevante groslijst(en)
via http://dronten.groslijsten.nl/. Wilt u daarnaast op de
hoogte gehouden worden van Nationale en Europese
aanbesteding gepubliceerd door gemeente Dronten? Maak
dan een account aan op www.tenderned.nl en stel een
interesseprofiel in. Levert u tijdelijke arbeidskrachten of wilt
u zelf voor de gemeente Dronten werken? Houd dan www.
talentenregiohuurtin.nl in de gaten!
Gemeente Dronten ziet uw inschrijving graag tegemoet. U
kunt contact opnemen met het team Inkoop voor vragen of
opmerkingen via email inkoop@dronten.nl.
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Wat voorheen de Vierde Dinsdag van September was bij OVDD, is
omgedoopt naar een ander evenement. Kennis opdoen, kennis delen
en netwerken staan bij de Masterclasses centraal. Uit de enquête
van vorig jaar bleek namelijk, dat er behoefte is aan kennis delen en
leren. Het bestuur en verenigingsmanagement vindt dat een fijne
uitkomst en heeft er voor gekozen om de Vierde Dinsdag in te zetten
als een avond waar u kunt leren en ter afsluiting kunt netwerken. Deze
eerste editie werd mede mogelijk gemaakt door ISBW opleidingen &
trainingen. Zij hebben een groot deel van de kosten van de spreker
voor hun rekening genomen. Als ‘tegenprestatie’ kregen zij de
gelegenheid om met onze leden in gesprek te gaan en te onderzoeken
waar ondernemers behoefte aan hebben als het om leren gaat.
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Marjo
van Diepen

Professioneel

en persoonlijk

Doorgaan terwijl u stilstaat,
het lijkt onmogelijk. Voor u, uw
verdriet en voor uw dierbaren
zijn wij uw bron voor zorg en
aandacht. Niets is onmogelijk.
Afscheid op uw manier.
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Beste werkgever,
U bent 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.
Dronten.zoekt collega.nl kan u helpen!

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

Wij maken
ons sterk voor
ondernemers
in onze regio

Speciaal voor u selecteerden wij vier beschikbare talenten bij u in de buurt.
3D illustrator, 3D artist,
3D Animator

Productiemedewerker

Een creatieve, enthousiaste en
professionele 3D artiest. Rustig,
betrouwbaar en een sterke focus in
visualisatie en illustratie kenmerken
hem. Hij brengt veel kennis mee op
het gebied van creatieve tools en is
sterk in fotorealistische 3D-modellen,
karikaturen en visuals ontwerpen en
renderen.

Een gedreven, betrouwbare man die
niet vies is van hard werken. Hij zet zich
ten volle in en leert graag. Hij vindt het
erg leuk om de Nederlandse taal
te leren zodat hij snel aan het werk
kan binnen een productiematige
omgeving. Zijn karaktereigenschappen
zijn: nauwkeurig, gestructureerd, volgzaam, serieus, doorzetter, bescheiden.

Elektromonteur,
monteur telefonie

Video Editor, cameraman

Een gedreven en een hard werkende man.
Daarnaast is hij sociaal ingesteld en kan hij
daarom ook goed samenwerken. Voor de
kans die hij hier in Nederland geboden
krijgt, is hij zo dankbaar dat hij veel terug
wil doen voor de maatschappij. Doordat
hij zich beseft dat het erg belangrijk is om
de Nederlandse taal te leren, heeft hij zich
dit binnen twee jaar eigen gemaakt. Door
zijn technische opleiding en ervaring als
reparateur van mobiele telefoons heeft hij
veel affiniteit met techniek.

Oog voor detail, creatief, brede visie en
ondernemend zijn de competenties die
hij meebrengt. Vanuit een eigen onderneming in Syrië heeft deze jongeman
veel kennis en ervaring opgedaan in
video-editing, video- en fotografie en
andere gerelateerde werkzaamheden.
Hij is leergierig, breed inzetbaar en een
zeer prettig persoon in de omgang.

Bedrijfsuitbreiding?

Maak een
afspraak.

Meer weten over deze of andere kandidaten?
Scan de QR code of kijk op
dronten.zoektcollega.nl.

Wij helpen jou graag met het realiseren van jouw plannen.
Bel (0320) 292 600 of mail naar mkb.ﬂevoland@rabobank.nl

www.rabobank.nl/flevoland

nieuws

Martien Hermans, nieuwe voorzitter van OVDD
‘Gezond ondernemersklimaat draagt
bij aan maatschappelijke en sociale
welvaart van een gemeente’

Visie
Zijn visie voor OVDD is duidelijk. ‘We moeten samenwerken met
overheden, in het bijzonder met Gemeente Dronten, en natuurlijk met
ondernemers om een gezond ondernemersklimaat te creëren. Dat
ondernemersklimaat moet ook bijdragen aan de maatschappelijke en
sociale welvaart in de gemeente. Zowel overheden als ondernemers
moeten inzien, dat ze niet zonder elkaar kunnen. Eén van de
belangrijkste dingen is een goede, eerlijke en open communicatie
met elkaar. Alleen dan kunnen we een bloeiend ondernemersklimaat
ontwikkelen, waar we met elkaar met plezier onze tijd en energie in
investeren.’
In de jaren negentig verhuisde Martien met zijn vrouw en kinderen
naar Dronten. Hij woont met veel plezier in onze mooie gemeente en
loopt graag een rondje golf. Met zijn bedrijf ADFA Bedrijfsadviseurs is
Martien sinds 2014 lid van OVDD.
Maatschappelijk actief
In zijn sollicitatiebrief geeft hij het duidelijk aan: Martien wil zich
graag inzetten voor ondernemers. ‘Na ruim 40 jaar werken, eerst in
loondienst en de afgelopen jaren als ondernemer, zou ik mezelf graag
nog een aantal jaren maatschappelijk actief in willen zetten voor
ondernemers. Omdat ik zelf al ruim 20 jaar met veel plezier in Dronten
woonachtig ben, lijkt het mij mooi om dit te doen voor ondernemers
in deze mooie en ambitieuze gemeente.’
Het bestuur van OVDD heeft haar keuze op Martien laten vallen door
zijn bestuurlijke ervaring, beschikbare tijd en inzicht in verhoudingen
bij overheid en ambtelijke organisaties. Met zijn ruime ervaring bij
diverse organisatie laat Martien zien dat hij integer en vertrouwelijk
met informatie om kan gaan.
Bruggenbouwer
Martien is Fiscaal Adviseur, de laatste zestien jaar als zelfstandig
ondernemer. Als eigenaar van ADFA Bedrijfsadviseurs adviseert hij
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De Algemene Ledenvergadering van 28 november benoemde
Martien Hermans tot bestuurslid van OVDD; hiermee kwam ook de
weg vrij om hem tot voorzitter te benoemen. Martien was een van
de sollicitanten op de vacature voor voorzitter. Na de zomervakantie
vond er met een aantal kandidaten een gesprek plaats, waarbij
de voorkeur werd uitgesproken voor Martien. Tijdens de OVDD
bestuursvergadering van 6 december jl. is (conform de statuten kiest
het bestuur haar voorzitter) unaniem gekozen voor Martien als nieuwe
voorzitter. Martien Hermans volgt hiermee Hester Vroegop op, die
zich per 1 september jl. volledig is gaan richten op haar nieuwe functie
in het onderwijs.

bedrijven en ondernemers op financieel en fiscaal gebied, waarbij
zijn uitgangspunt ‘samen groeien naar een gezonde onderneming’
is. Afgelopen zomer heeft hij zijn eigenaarsaandeel van MBV Nijkerk
verkocht, om meer tijd te krijgen voor bestuursfuncties. Hij realiseert
zich, dat een voorzitterschap veel tijd zal kosten. Echter, Martien voelt
zich als een vis in het water als hij mag lobbyen en kan werken aan
het verstevigen van relaties. Als bruggenbouwer zijn netwerken en
lobbyen hem toevertrouwd, mede door de ruime ervaring die hij heeft
in diverse bestuursfuncties.
Ervaren bestuurder
In 2004 behaalde Martien zijn HBO Bachelor, Economisch en
administratief SPD (Praehep). In 2009 heeft hij de eenjarige studie
Fiscaal Adviseur (FSDC) afgerond. Bij diverse bedrijven is hij financieel
directeur geweest en sinds 2002 is hij ondernemer. Bestuurlijke ervaring
heeft hij onder andere opgedaan bij diverse sportverenigingen, MKB
Midden Nederland en de NOAB. Bij deze laatste, de Nederlandse
Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, is hij voorzitter.
In die hoedanigheid heeft hij ook een periode de NOAB zetel in het
bestuur van MKB Nederland bezet.
Met Martien Hermans wordt het bestuur van OVDD aangevuld
met een bestuurder met ruime ervaring, gewend om met dossiers te
werken en te lobbyen.
Wilt u kennis maken met Martien? Kom dan naar het Nieuwjaarsfeest
op zaterdag 5 januari 2019. Daar zal Martien ook zijn eerste officiële
toespraak voor OVDD houden: de Nieuwjaarspeech.
U kunt Martien bereiken via het mailadres voorzitter@ovdd.nl.
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bedrijf

Van Wonderen wil vooral gemak
Het kan raar lopen in een ondernemersleven. Tien jaar lang

toch tot een overname van het familiebedrijf. Samen met zijn

De Dronter geschiedenis van drogisterij
parfumerie Van Wonderen gaat terug tot
DA drogist Jos Nissen. Carl Horich en Yda
Horich/Van Wonderen namen de winkel
over in 1995. Het DA vaantje werd gedag
gezegd en het werd een volledig zelfstandige drogisterij parfumerie.

vrouw Alexandra Smit is hij weer vaak te vinden in de drogisterij.

Absurd veel uren

stond Martijn Horich bij zijn ouders in de parfumerie/drogisterij
en na zes jaar afwezigheid, waar in de tussentijd PrintOnMedia
(huidig uitgever van de Handel & Wandel) is opgericht, komt het

Vol elan, met duidelijke toekomstplannen.

‘Dat was voor mijn ouders een hele grote
stap en ze hebben echt alles gegeven om
de toen nog kleine winkel groot te maken.
Abnormaal veel uren hebben zij gewerkt,
wat heeft geleid tot groot succes. Maar bij
de renovatie van het centrum vond een
enorme terugval plaats; toch besloten ze uit

Gemak toevoegen

te breiden. De winkel werd verdubbeld, met
een aparte parfumerie en cosmetica zijde
en uitbreiding in gezondheidsartikelen. De
eerste plannen voor overname dateren
van 2010, maar de tijd zat tegen, het
was domweg niet haalbaar. Ik heb toen
PrintOnMedia mede opgericht.’

Specialisatie

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het
echtpaar Horich er echt mee wilde
stoppen. ‘Alexandra en ik hebben toen
opnieuw alles onder de loep genomen
en een voorstel voor overname gedaan.
Eén van de meest ingrijpende wijzigingen
die wij inmiddels hebben doorgevoerd is

In de visie van Martijn ondergaat Van
Wonderen in de nabije toekomst nog enige
veranderingen. ‘Uiteindelijk leef je op traffic,
daar hoort ook online bij, hier zijn we op de
achtergrond al heel druk mee bezig.
In dat kader vullen PrintOnMedia
en Van Wonderen elkaar prima aan.
Service en gemak dienen de klant!
Ik houd me dan ook niet alleen bezig
met ‘hoe krijgen wij de klant naar ons
toe’, maar ook met ‘hoe zorgen wij
ervoor dat wij bij de klant komen’. Een
snelle bezorgservice staat hoog op ons
lijstje. En in de nieuwe strategie hebben
we ook ruimte voor samenwerking met
lokale bedrijven voor de verkoop van
streekproducten. Wij zijn er van overtuigd
dat niet altijd de prijs leidend is, maar
ook het gemak en de service.’

BEDRIJF & HANDEL
Boer over de vloer
De aardappel in de drogisterij? ‘Ja,
waarom niet? Er is geen groenteboer
meer, het is een aanvullend en
onderscheidend product ten opzichte
van onze collega’s. De consument
wordt bewuster van wat ze kopen,
ze willen bij voorkeur Nederlandse
producten, nog liever uit eigen regio.
Waarom dan niet samenwerken
met agrariërs? Uiteindelijk betekent
het meer publiek in het centrum en
de winkel, iedereen vaart daar wel
bij. Het concept is simpel, de ‘boer’
huurt schapruimte tegen een vaste
vergoeding. De leverancier bepaalt de
verkoopprijs en is verantwoordelijk
voor de voorraad. Het grootste deel
van de omzet is ook voor de leverancier.
Wij nemen zijn merk/product mee
in promotie, reclame, uitstraling etc.
Het grote voordeel: traffic voor de
winkel en streekproducten direct bij de
consument.’
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het afscheid nemen van de parfumerie.
Onze focus ligt naast drogisterij op
reform en voedingssupplementen, met de
sterke wens om (verse)streekproducten
te integreren. Wij zullen ons moeten
onderscheiden om toekomstbestendig
te zijn, specialisme en het persoonlijke
contact zijn daarin heel belangrijk.’
Bij een interne verbouwing is de oude
parfumerie ingeruimd voor PrintOnMedia
en een fotostudio. En sinds februari is
Alexandra het vaste gezicht van de winkel.
Alexandra: ‘De overgang van management
assistent in de IT sector naar de winkel
was pittig. Inmiddels heb ik mijn draai
gevonden. Ik leer nog elke dag en dat zal
in deze afwisselende branche nog wel
blijven. Samen met het team volgen wij
met regelmaat trainingen om van optimaal
advies te kunnen blijven voorzien.’ Martijn:
‘En de naam Van Wonderen? Die blijft, het
is mijn moeders familienaam en een begrip
in Dronten.’
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ondernemers aan het woord
– advertorials –

Helmantel & Bügel
advocaten

Claassen, Moolenbeek
& Partners

Hans Bügel

Ferdinand Zomerman

EXONERATIE

WAT WORDT JOUW REISVERHAAL IN 2019?

Er bestaan nogal misverstanden over de mogelijkheden
om aansprakelijkheid uit te sluiten door een zogenaamd
exoneratiebeding. Ofschoon elke casus op zijn eigen merites
moet worden beoordeeld, geldt in business to business
overeenkomsten een behoorlijke ruimhartige mogelijkheid om
de aansprakelijkheid uit te sluiten.

Het jaar 2018 duurt nog even, 2019 is in aantocht. Je kijkt
achterom en ziet hoe het jaar tot nu toe is verlopen. Als het
goed is, weet je waar je ongeveer op uit komt dit jaar. Zijn je
verwachtingen uitgekomen? Wanneer doelen zijn behaald,
is het belangrijk om dat te vieren, het liefst met je personeel.
Samen hebben jullie de klus geklaard. Het kan ook zijn dat 2018
is tegengevallen. Heb je de oorzaken helder in beeld?

Daarom is het goed om erover na te denken - al dan niet in
de algemene voorwaarden - een exoneratiebeding in je
overeenkomst op te nemen. Daarmee kun je grotendeels
je schadevergoedingsplicht uitsluiten. Uit de rechtspraak
blijkt dat zeker in b2b overeenkomsten toepassing van
een exoneratiebeding effectief kan zijn. Uiteraard zijn ook
exoneraties aan beperkingen onderhevig, maar dat laat
onverlet dat er redelijk veel mogelijk is. Het spreekt voor zich
dat wanneer schade opzettelijk of bewust roekeloos wordt
veroorzaakt, een beroep op een exoneratiebeding niet slaagt.
Voor het overige is het uitsluiten van aansprakelijkheid niet
mogelijk als het onredelijk bezwarend is. In de praktijk is het
lastig om een exoneratiebeding buiten werking te stellen omdat
zij onredelijk bezwarend zou zijn. Als een beding wellicht niet
onredelijk bezwarend is, kan zij nog buiten toepassing worden
gelaten op grond van de derogerende werking van redelijkheid
en billijkheid; een beding is dan naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar. In het recht is niet snel sprake
van onaanvaardbaarheid, dus de drempel ligt daarvoor hoog.
Bij het contracteren is het dus nuttig om er bedacht op te zijn
dat een partij haar aansprakelijkheid fors kan beperken en
wellicht dat dit - ofschoon niet eenvoudig in de praktijk - reden
is om daarover toch apart te onderhandelen. Dit laatste is ook
risicovol want als daarna het exoneratiebeding toch overeind
blijft, zal zij zeker niet zomaar meer onredelijk bezwarend of
onaanvaardbaar zijn. Gebruikt u zelf geen exoneratiebeding?
wellicht toch verstandig om over na te denken.

Helmantel & Bûgel Advocaten
De Bolder 10 Dronten, 0321-380766
info@helmatel-bugel.nl, www.helmantel-bugel.nl

We zijn voortdurend onderweg met ons bedrijf. Durf te
dromen en buiten de gebaande paden te denken. Ga eens
met je belangrijkste klanten in gesprek over hoe zij jouw
dienstverlening of product ervaren. Deze feedback is goud
waard; hiermee kun je je dienstverlening, product of levering
bijstellen en verbeteren. Gebruik deze informatie in je plannen
voor de toekomst, stel reëele doelen op en deel ze met je team,
zodat jullie allemaal dezelfde kant op kijken. Op deze manier
werk je aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf, waar je soms
opgeslokt wordt door de waan van de dag en brandjes aan het
blussen bent.
De afgelopen periode heb ik je meegenomen met een aantal
reisverhalen van mijn relaties. Probin Telder, de Leuke Hanzestad
en This is Video. Deze ondernemers hebben ambities om te
groeien, willen bedrijven (ver)kopen en hebben behoefte aan
een kritisch klankbord om de juiste accenten neer te zetten in
de meerjarenplannen én op de werkvloer. Deze mensen werken
nu gefocust aan hun dromen. Dat wil jij toch ook?
Ook ik blik terug en maak plannen. Volgend jaar ga ik mij meer
richten op bedrijfsovernames en de financiering van deze
overnames. Graag zou ik 10 bedrijven hiermee verder willen
helpen. Ben jij zo iemand of ken jij iemand? Kom dan met mij in
contact voor een vrijblijvende kennismaking.
Tot slot wens ik jou goede kerstdagen en een succesvol 2019.
Blijf je dromen najagen!

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad, 0320 – 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl, ferdinandzomerman.nl

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda

Ondernemers uit de toeristisch recreatieve
sector te gast bij Flevonice.

NR. 13 / NAJAAR 2018

www.dronterland.nl

De thema’s van deze SEA groepen zijn:

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

uit de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd

Dynamiek in de Landbouw

van eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de

Ondernemersacademie

economische visie zijn zeven SEA groepen actief om de

Bedrijventerreinen

relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de
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samenleving ruimte te geven.
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Maandag 3 december vond een bijzondere ‘Buren ontmoeten Buren’ plaats. Vinden de ong ro e p
dernemersontmoetingen meestal plaats op één van de bedrijventerreinen, deze editie stond
in het teken van de toeristisch recreatieve sector. De middag werd georganiseerd door SEA-groep
Vrijetijdseconomie, in samenwerking met gemeente Dronten en vond plaats bij Flevonice in Biddinghuizen.
De collega vrijetijdsondernemers wisselden uit hoe zij elkaar kunnen versterken en voor elkaar kunnen betekenen in de branche. Irene Korting,
wethouder Toerisme en Recreatie, sprak haar trots uit over de uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie 2018-2022, de toeristische routekaart die bij
deze gelegenheid werd gepresenteerd.
Ondernemers en gemeente beschrijven daarin de gezamenlijke ambities op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Als partner van
de vrijetijdssector zijn we samen met de gemeente nauw betrokken geweest bij het tot stand komen ervan. Zoals we ook samen optrekken bij
het ontwikkelen van arrangementen en het versterken van de belevingswaarde van ons aanbod. Dat ondernemers, inwoners en onze gasten
allemaal ambassadeurs zijn, bleek maar eens op ‘de BoB’. De SEA-groep
Vrijetijdseconomie heeft als doel gesteld de toeristische bestedingen en
werkgelegenheid te stimuleren.

Buren Ontmoeten Buren

TRUCK & TRAILER SERVICE SWIFTERBANT OPENT DE
DEUREN TIJDENS BUREN ONTMOETEN BUREN
Op maandagavond 19 november jl. vond er weer een ‘Buren Ontmoeten Buren’ plaats. Ditmaal voor
ondernemers uit Swifterbant. Truck & Trailer Service (TTS Swifterbant) op het industrieterrein De Kolk
in Swifterbant opende de deuren voor deze 20e editie van Buren Ontmoeten Buren.
Naast een grote groep ondernemers uit Swifterbant waren ook
vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer en OVDD
aanwezig. De avond werd geleid door wethouder Irene Korting.
Zij benadrukte in haar welkomstwoord het nut van dit soort bijeenkomsten. “Want met elkaar ben je verantwoordelijk voor de
omgeving van je bedrijf”, aldus de wethouder van economische
zaken. Vestigingsmanager Coen Bakkenes van TTS verzorgde een
presentatie en een rondleiding door het onlangs uitgebreide bedrijfspand van TTS. De avond werd afgesloten met een borrel in de
compleet nieuwe werkplaats van TTS.

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.

VUURDOOP SEA-GROEP
VITALE CENTRA MET RETAILVISIE
‘Mooi om aan de voorkant gelijk de belangrijkste partijen te betrekken’, sprak Remco
Bosma, één van de stuurgroepleden, uit tijdens de presentatie van de concept Retailvisie.
Deze vond 5 september plaats in De Meerpaal. De stuurgroep is tijdens dit proces omgedoopt
tot de nieuwe SEA-groep Vitale Centra.
De Retailvisie is één van de eerste producten waarmee we de
centra vitaal willen krijgen. ‘In de detailhandel vinden veel veranderingen plaats. ‘Het ‘nieuwe winkelen’ stelt onze centra voor uitdagingen, maar creëert ook kansen’, schrijft wethouder Irene Korting
in het voorwoord ervan. ‘Onder meer door ondernemers ruimte te
geven en creatieve invullingen mogelijk te maken van leegstaande
panden’. In de SEA-groep zitten vertegenwoordigers van stichting
Does, winkeliersvereniging SuyderSee, winkeliersverenigingen in

Swifterbant en Biddinghuizen, ondernemers, vastgoedeigenaren,
de verenigingen van dorpsbelangen en gemeente. Tijdens de georganiseerde werksessies hebben we onze ideeën en adviezen mogen uitbrengen, met als doel breed draagvlak te vinden bij onze
achterban. Dat draagvlak is belangrijk om onze centra gastvrije
ontmoetingsplekken te laten zijn worden, waar inwoners (ook)
winkelen en hun dagelijkse boodschappen doen. De gemeenteraad spreekt in januari over de Retailvisie.

SEA ONDERNEMERSACADEMIE
De Meerpaal was op 13 juni en 12 september ’s avonds het toneel van de SEA
Ondernemersacademie. Beide evenementen werden ruim bezocht door de Dronter
ondernemers en managers. Dat was mede te danken aan het mooie programma met
onder meer masterclasses van bestsellerauteur Jan Bommerez en voormalig zakenvrouw
van het jaar Nelleke Mulder.
Flow en de kunst van het zakendoen
Schrijver, spreker en workshopleider Jan Bommerez, Vlaming van
geboorte, woont sinds 1995 in Californië. Hij is regelmatig in Nederland voor sprekersopdrachten voor congressen en voor bedrijven zoals Philips, Rabobank en Xerox. Woensdagavond 13 juni
was hij op uitnodiging van de SEA-groep Ondernemersacademie
te gast in De Meerpaal.
In zijn masterclass nam hij zijn toehoorders mee in de ‘Flow en de
kunst van het zakendoen’. Iedereen heeft wel eens momenten van
flow meegemaakt, zo bleek. “Flow is de staat waarin de dingen
precies vanzelf op hun plek vallen en er geen ‘strijd’ is, er geen gepieker is en geen twijfel. Flow is zowel toepasselijk op individuen,
op teams als op (zakelijke) organisaties”, aldus Bommerez. Aan de
hand van voorbeelden en mindsettingsessies werden de ondernemers getraind in het bereiken van die flow.
Verhoog de gunfactor van jezelf en van je bedrijf
Imago-expert Nelleke Mulder (Zakenvrouw van het Noorden in
2009) wist op een boeiende wijze de relatie aan te tonen tussen
het gunnen van een verkoop of opdracht en de zichtbaarheid en
uitstraling van het bedrijf en/of de ondernemer. Ondersteund
door onderzoeksresultaten stelt Nelleke Mulder dat 80% van
alle zakelijke beslissingen in grote mate wordt beïnvloed door

Wist u dat de eerste indruk
van een ondernemer voor
85% wordt bepaald door de
manier van communiceren:
hoe u zich presenteert in
kleding, houding en gedrag?
De start van uw commerciële
gesprek wordt dus maar voor
15% bepaald door uw product. Ondernemers zijn vaak
zo druk bezig met hun product of dienst, dat ze vergeten
dat de verbale en non-verbale
presentatie ook van doorslaggevend belang kan zijn! Hoe
kan het beter en wat zijn de
mogelijkheden?

de persoonlijke gunfactor.
“Verhoog de gunfactor van
jezelf en van je bedrijf” was
dan ook haar advies aan de
Dronter ondernemers. Hoe
dat kan toonde zij aan de
hand van een aantal praktische voorbeelden en tips.

SEA-groep
Ondernemersacademie
De doelstelling van de
SEA-groep Ondernemersacademie is het opleiden
en verder ontwikkelen van
(startende) ondernemers
om succesvol ondernemerschap te bevorderen en
kennis delen tussen de ondernemers. De SEA-groep
Ondernemersacademie biedt opleidingsprogramma’s, korte
workshops en lezingen aan om ondernemers volledig tot bloei te
laten komen en succesvol te worden of te blijven. Wij zijn er voor
starters en ook voor ervaren ondernemers.

Ondernemersacademie

Workshop Starterstraject
Buren Ontmoeten Buren

WORKSHOP STARTERSTRAJECT VOOR
ONDERNEMERS IN SPÉ
De SEA-groep Ondernemersacademie organiseerde
vanaf eind oktober t/m begin december, in samenwerking met Bakker Training en Advies, de vijfdelige
workshop ‘Starterstraject’ voor tien startende ondernemers in/uit de gemeente Dronten.
De ondernemers in spé werkten tijdens de sessies, die plaatsvonden in De Meerpaal, hun bedrijfsideeën uit en gaven elkaar feedback om de plannen nog scherper te stellen. Daarnaast bood de
workshop een aantal kennisseminars over diverse marketing stromingen, belastingen, financiële haalbaarheid en verdienmodellen.
Op de slotavond toonde iedere deelnemer zichzelf met filmpitch
en presenteerde zijn of haar product in een zelf ingerichte beursstand. De organisatie koos hieruit het meest kansrijke en innovatieve idee. Die eer viel te beurt aan Margreet Lammers. Zij werd
met haar nieuwe bedrijf Dutch Body Art tot winnaar uitgeroepen.

Liane Wolfert
feliciteert
Margreet Lammers
namens de SEA-groep
Ondernemersacademie

Begin 2019 staat een nieuwe workshop op het programma.
Dan voor ondernemers die een volgende stap met een
bedrijf willen zetten.
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Van tafel naar kavel:
kluiten vertellen alles

In praktijk werken ze al zo’n 18 jaar
samen, maar als ‘Van tafel naar kavel’
zijn ze drie jaar compagnons.
Anna Zwijnenburg en Albert Jan Olijve
zijn specialisten in bodem, bemesting en
vruchtwisseling en willen vooral dicht bij de
landbouwpraktijk staan. Dat betekent regel-

matig met de voeten (en handen) in de klei.

poldergrond
De grond in Flevoland heeft 50 tot 60 jaar landbouwhistorie.
Dat laat zijn sporen na; de variatie is ongekend groot. Bijkomend probleem
is de ondergrondse bodemverdichting.

Iets kunnen bereiken
Het tweetal schuift aan bij gangbare en
biologische telers, agrarisch bedrijfsleven,
overheden en onderzoeksinstellingen. Albert Jan: ‘Wij gaan uit van de bestaande
situatie, en of je die nu wilt verbeteren, of
verduurzamen, of wilt overschakelen naar
biologische teelt: wij helpen. Gangbaar of
bio, daar hebben wij op zich geen mening
over. Als je met de bodem werkt, kun je bij
ons terecht.’ Anna: ‘Mits we zelf denken dat
we iets kunnen bereiken. Als dat gevoel er
niet is, zeggen we ook ‘nee’. Het is altijd
maatwerk waar we mee bezig zijn, geen
agrarische onderneming en ondernemer
zijn hetzelfde.’
De kavel op
Het werk van Anna en Albert Jan begint dus
letterlijk op het land. ‘Bij voorkeur samen
met de boer, we gaan dan met een spade
een kuil graven (profielkuil), en de kluiten
beoordelen op voldoende bodemleven,
verdichting, wateroverlast, structuur etc.
Daarin komen alle disciplines samen, zoals
gewasgroei, bemesting en grondbewerking.
We maken meerdere profielkuilen op een
perceel, want we willen een goed totaalbeeld. Naar aanleiding van wat de bodem
ons vertelt, gaan we om tafel en naar verbeteringen zoeken. Dat leidt tot een bouwplan, maatregelen en advies voor bemesting. Voor bodem en plant.’
Weerbaarder maken
Albert Jan: ‘Niet alles is stuurbaar, we werken nu eenmaal in de buitenlucht. Maar

waar we het weer en klimaat niet direct
kunnen beïnvloeden, kunnen we systemen
wel weerbaarder proberen te maken. Tegen
overmatige droogte zoals deze zomer bijvoorbeeld. We hebben duidelijk gezien dat
de bodem die meer aandacht heeft gehad
er beter door is gekomen en ook beter te
corrigeren valt. Het is wat dat betreft een
bijzondere en leerzame zomer geweest.
Heel lang heeft de focus op de plant in
plaats van op de bodem gelegen. De laatste
tien jaar is de bodem belangrijker geworden
en nemen boeren meer maatregelen om de
bodem in conditie te houden.
Kennis verstrekken
‘Het streven is de boer zoveel kennis te
verstrekken, dat ze ons niet meer nodig
hebben. Maar uiteindelijk ben je ben nooit
klaar, er zijn altijd vervolgvragen en steeds
nieuwe ontwikkelingen, maar we willen wel
op dat niveau ons werk doen. En geen ingewikkelde dingen, een beetje no-nonsense,
we houden het graag simpel.’ Anna vult aan:
‘Het belangrijkste is overzicht en eenvoud.
En dat is nogal eens op papier. Bijvoorbeeld
onze poster rond het bemestingsplan, dat
vullen we samen in, op papier dus. Daar
staan ook het bouwplan, de maatregelen en
wat verder nog nodig is, op. Digitale middelen bieden niet altijd het overzicht aan de
keukentafel wat juist in een gesprek nodig
is. Bodem en bemesting vragen om maatwerk. Het efficiënt inzetten van mest
en reststromen die bijdragen aan een
goede bodem en voeding van de plant
is het doel, maar de keuzes zijn wel
afhankelijk van het bouwplan en de
manier waarop de boer zijn bedrijf
wil runnen. Het geeft voldoening
om deze agrarische ondernemers bij hun werk ondersteunen.’

BEDRIJF & HANDEL
Kennisdag ‘Bodem en water’
230 bezoekers trok de door
het Actieplan Bodem & Water
georganiseerde ‘bodem en water’
dag in De Meerpaal vorig jaar.
Van tafel naar kavel heeft in
samenwerking met Fresh Focus in
opdracht voor het Actieplan deze
dag mogen organiseren.
En er komt een vervolg: op 4
februari 2019. Dan is alles wat er te
vinden is op het (kennis)gebied van
water en bodem verzameld in De
Meerpaal. Boer en expert samen op
het podium, kennis staat centraal,
evenals de vraag van de boer.
Lezingen, presentaties, café sessies,
interactieve opstellingen, het is de
kans om op 1 dag van de nieuwste
ontwikkelingen kennis te nemen.
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‘Aan tafel invullen en op de kavel uitvoeren,
dat is de praktijk. En voor die tijd hebben wij
inderdaad al met de voeten in de klei (of andere grondsoort) gestaan. Om de bodem te
bekijken, de situatie op het land te zien en
omgevingsfactoren te boordelen.’
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Goede applicatie is het DNA van een bedrijf
Aan het Zwarte Water opereert sinds
2011 op de achtergrond een zeer specialistisch bedrijf met zo’n 35 medewerkers: Qaleido International bv. Omschrijven wat er achter de schermen
gebeurt, is niet in een paar woorden samen te vatten, want het draait om data,
techniek en ict-specialisten.
Christian Rouault, CEO van de Qaleido
Group vat het als volgt samen: ‘Strategische software op maat. En dat als efficiënte manier voor een organisatie om
zich te onderscheiden in haar branche.’
Opvallend daarbij is dat Qaleido, gezien
de portfolio, niet voor de makkelijkste
klussen kiest. ‘Vaak komen we daar waar
standaardpakketten niet voldoen en
grote implementaties te duur zijn. Ons
uitgangspunt dat software moet werken
voor de klant, en niet andersom, geeft
aan dat we over zeer specifieke ontwikkelingen spreken. Dat is overigens
ook de reden waarom we ISO 27001 en
NEN7510 gecertificeerd zijn.’
Top-personeel
In het klantenbestand zijn grote (echt grote)
namen te vinden die vanwege de privacypolicy niet vermeld kunnen worden. ‘Die vallen
natuurlijk op, maar er zitten ook kleine firma’s
tussen waar we heel specifieke software
voor hebben gemaakt. Het gebied waar wij
ons met ontwikkeling op begeven is onder
meer web bestellen, zelfzorg apps, facturering, productcatalogussen, resource management en offshore.’
Wat Qaleido doet is zeer specialistisch, reden
waarom ze moeilijk aan personeel kunnen
komen. ‘Maar de mensen die hier werken,
zijn toppers. Ieder heeft zijn eigen taken en

levert een waardevolle bijdrage. Dus iedereen verdient evenveel respect, op welk
niveau of in welke functie dan ook.’
Telecom
De roots van Qaleido liggen in de telecombranche, ooit was het een zeer belangrijk
onderdeel van Solcon. ‘Voor die branche
hebben we eigenlijk alles ontwikkeld qua
software; tot aan de kastjes in de wijk. Software op maat. We hebben echt de hele
workflow geautomatiseerd, van belletje
van de klant tot en met de levering van het
signaal. Daarnaast hebben we een mail, cloudopslag video-conferencing, agenda en
scheduler, contacten en taken platform, online reserveringen en meertalige applicaties.
Op maat natuurlijk.’
Voetzolen
Recent hebben we een mooi stuk werk geleverd voor een firma die specifieke zooltjes
maakt voor voeten van sporters. Die heeft
met onze software inmiddels een landelijk
netwerk weten op te bouwen. Daarin is onder meer alle informatie, communicatie en
orderflow verwerkt, maar ook de aansturing
van de productie en de workflow. En natuurlijk de cliënten administratie, factureren
en incasso. Allemaal cloud based, dus overal
inzetbaar.
In dat geval kwam de klant met een idee en is
dat samen met ons ontwikkeld.’

BEDRIJF & HANDEL
Oplossingsgericht
Qaleido International bestaat uit
30 oplossingsgerichte denkers met
jarenlange ervaring in softwareontwikkeling en systeemengineering.
Binnen de organisatie wordt volgens
Christian gewerkt vanuit tien belangrijpe principes: ‘Wij geloven dat
vertrouwen ons verder brengt, alles
bespreekbaar is, in gelijkwaardigheid,
in tijd om te genieten van wat we
ontwikkeld hebben, dat collega’s met
ervaring ons verder kunnen helpen,
in credits krijgen voor ideeën, in het
nakomen van beloften, in een eerlijk
beloningssysteem, in bewust werken
aan een prettige werksfeer en in het
delen van succes.’
Om vervolgens innovatie alle kans te
geven, zijn de source codes van de
applicaties in licenties verkrijgbaar.
‘Wij spelen open kaart en willen graag
van anderen leren’.
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Kunst vraagt om reactie
Het is inmiddels twee en een half jaar geleden dat Wim
Schoonhoven en Caroline Bik de Galerie, kunstuitleen en inlijsterij
Aan de Amstel overnamen. De collectie werd verhuisd naar de
Ellerweg, onderging uitbreiding en kreeg een plekje in een geheel
andere ambiance; een oude schuur van de Rijksdienst.

Eenmaal binnen herinneren de sfeer en
enkele bijzondere originele elementen (zoals de deuren met de teksten schaftlokaal
en giftlokaal) nog aan de pionierstijd, geheel passend bij de huidige onderneming.
Naast een fraaie en gelijk al overweldigende entree zijn er drie grote, deels flexibel
ingerichte, ruimtes. En daarmee is het punt
gemaakt: je weet niet waar je moet kijken,
laat staan beginnen.

Steeds meer zien

Wim en Caroline zien het als een compliment:
in een galerie hoor je niet snel uitgekeken te
zijn. ‘We hebben het assortiment behoorlijk
verbreed, wel afgestemd op de klantenkring,
maar ook grenzen opgezocht. De Kunstuitleen
is in stand gehouden, vooral ook omdat
na het verhuizen van de galerie het aantal
opzeggingen minimaal was – hadden we niet
helemaal verwacht. De verkoop loopt aardig

Wie door de zalen wandelt kan niet direct
een bepaalde stroming duiden, ook al
zijn de werken qua sfeer en uitstraling
perfect geordend. Opvallend is wel dat een
(minimaal) aantal werken niet te koop zijn,
maar voor de kunstbeleving zijn geplaatst.
Wim: ‘Die komen uit onze eigen collectie,
niet te koop, zijn we nog te veel aan gehecht.
Maar we willen ze wel laten zien, in al hun
schoonheid, pracht en kunst.’

Die Katzenfrau

Een apart ‘stuk’, bijna letterlijk, is ‘Die
Katzenfrau’ van Paul Reimert (een Nederlandse kunstenaar die in Berlijn werkt).
Oorspronkelijk ook privébezit. ‘Soms hoort
afscheid nemen er ook bij, ze heeft jaren
bij ons in de kamer gestaan. Iedereen kijkt
er naar, vindt er wat van, wil het voorzichtig
aanraken en men is alom verbaasd over de
techniek.’
en het aantal kunstenaars waarvoor men
naar Aan de Amstel komt neemt gestaag toe.
Bijvoorbeeld van Filatov, een Oekraïense
kunstenaar die zijn werken op karton maakt,
of beelden van Porto.’

Lokaal en regionaal

‘We zoeken constant naar nieuwe werken,
houden regelmatig exposities en bieden
eens in de zoveel tijd ook aandacht aan
kunstenaars uit de regio en bieden een
podium voor lokale kunstenaars. Dit jaar
hebben we bijvoorbeeld aansluiting gezocht
bij de Tulpenroute met schilderijen en
keramiek. Dat is heel goed ontvangen en
reden om er volgend jaar zeker weer iets mee
te doen.’ Daarnaast zorgen de inlijsterij (met
een uitgebreide collectie passe partouts en
lijsten), de mogelijkheden voor groepsbezoek
en de wisselende collectie voor de nodige
aantrekkingskracht.

Reageren op kunst

Hiermee belanden we ook op een kernpunt
in de kunstbeleving van en door Wim en
Caroline. Wim: ‘Wij vinden het fijn als
mensen er iets van vinden en dat ook uiten;
er op reageren, er gemeend iets van
vinden. Mooi of niet mooi, waardering
of niet is dan niet belangrijk, kunst
vraagt om reactie, beleving. Dat is ook
de kern van onze brede collectie. En
… wij verschillen ook in smaak. Privé
hebben wij alleen maar kunstwerken
die we beiden mooi vinden. In ons huis
hangt/staat niets wat we niet beiden
waarderen. Over de collectie van de
kunstuitleen verschillen we soms van
smaak of mening.’
Wim is vooral degene die inkoopt voor de
galerie, Caroline vindt niet alles wat hij
aankoopt mooi, maar weet ook dat
Wim een betere kijk heeft op

wat ‘kwaliteit’ is. Caroline: ‘Samen zoeken
we naar een balans om een mooi aanbod
(want de smaak van onze klanten is divers)
te vinden.’

BEDRIJF & HANDEL
Gezelligheid troef
Aan de Amstel is iedere zaterdag van
10 tot 17 uur geopend. ‘Elke keer
weer leuk, soms loopt men aan voor
de gezelligheid, alleen om te kijken
en te genieten van de collectie;
kunst beleven. Soms ook heel gericht
voor een bepaalde kunstenaar. Kan
bij ons allemaal, het is onze hobby,
bedrijfsmatig, maar puur uit passie
voor kunst. We hebben allebei (Wim
in de zorg en Caroline als stewardess)
onze eigen baan, dit is luxe.’
Wim en Caroline vinden het
zichtbaar fijn om te ontwikkelen,
nieuwe dingen te vinden. Zo zijn ze
volop in gedachten over bijvoorbeeld
een beeldentuin, workshops, en
bijzondere exposities.
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nieuws
ovdd

OVDD en Leeuwarden-Fryslân 2018
Op 3 oktober zijn we met leden van OVDD naar
Leeuwarden geweest. Dit uitje vindt één keer in de
twee/drie jaar plaats en is bestemd voor alle leden
van OVDD. Ondanks de wat minder hoge opkomst
dan gehoopt (36 personen), hebben we een prachtige
dag gehad. Het weer zat mee, zodat we ons de hele
dag lopend hebben kunnen verplaatsen.
Met een bus zijn we via Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant vetrokken naar Leeuwarden, waar we
aankwamen in de Prinsentuin. In Paviljoen Mem
hebben we geluncht en zijn we te weten gekomen
wat het project Lan fan Taal inhoudt. In het Drijvend
Paviljoen hebben we alles over ‘Liwadders’ en hun taal
kunnen bekijken. Daarna lopend naar De Kanselarij,
waar we zijn bijgepraat hoe Leeuwarden kansen ziet
en benut, door samen te werken.
Vanuit de Kanselarij met een stadswandeling naar de
Blokhuispoort, de oude gevangenis van Leeuwarden.
Hier hebben wij een rondleiding gehad door het
gebouw en de bibliotheek. En we bezochten het
bedrijf Deep Grooves, een kleinschalige fabriek die
vinyl platen perst. De gemiddelde leeftijd bij het
bedrijf is ongeveer 27 jaar! Na al het lopen, luisteren
en bekijken zijn we neergestreken in Proefverlof, het
restaurant in de Blokhuispoort. We hebben met elkaar
gedineerd en een drankje gedronken en zijn rond 21
uur met de bus weer naar huis gegaan. Heeft u nog
een buisje gevuld dat terug moet naar Leeuwarden?
Stuur dan even een mail naar info@ovdd.nl, dan
zorgen wij ervoor dat het buisje in de presentatiewand
in Leeuwardenterecht komt.

ovdd dag
• 36 deelnemers
• 1 stadswandeling
• 3 locaties

3 oktober 2018
• 1 oude gevangenis
• 36 personen op Proefverlof

nieuws

Verkiezing Onderneming van het Jaar
Tijdens het jaarlijkse OVDD Nieuwjaarsfeest worden de Drontense prijzen voor de Onderneming
van het Jaar uitgerekt. De verkiezing én het Nieuwjaarsfeest worden georganiseerd door OVDD.
De uitreiking van de prijzen vindt plaats in het sfeervolle theater van De Meerpaal in Dronten.

Na een screening en een beoordeling van de vragenformulieren
door de jury, gecontroleerd door de notaris, is er een keuze
gemaakt welke bedrijven in aanmerking komen voor nominatie.
Bij deze bedrijven is de jury op bezoek geweest. Nu er drie
categorieën zijn, is er een flink aantal bedrijven bezocht. Deze
bezoeken zijn verdeeld over drie dagen en direct na het laatste
bezoek is de jury bij elkaar gekomen om de genomineerden
definitief vast te stellen. Op 6 december zijn de genomineerden
bekend gemaakt. In de race voor de Onderneming, Detaillist en
Talent van het Jaar 2018 zijn:
Het doel van de Verkiezing Onderneming van het Jaar is het
stimuleren van ondernemingen en het bevorderen van een
gezond ondernemers- en vestigingsklimaat.
Naast de wisseltrofee krijgen de winnaars een geldprijs van
Gemeente Dronten, die zij aan een goed doel naar keuze
mogen overhandigen. Ook krijgen de winnaars aandacht in
Handel & Wandel en mogen zij het logo ‘Onderneming van het
jaar’ een jaar lang gebruiken.

3 Prijzen

De prijzen die worden uitgereikt zijn de TOP Onderneming van
het Jaar, Detaillist van het Jaar en Talent van het Jaar.
De winnaar in de categorie TOP Onderneming mag
Dronten vertegenwoordigen tijdens het Flevopenningen
Ondernemersgala, dat komend jaar in De Noordoostpolder zal
plaatsvinden.

Negen genomineerden!

De Onderneming van het Jaar kent dus drie categorieën en in
elke categorie zijn drie genomineerden die meedingen naar
de prijs. Dit jaar zijn er, verdeeld over de categorieën, in totaal
30 voordrachten vanuit onze achterban gedaan. Dat zijn er
meer dan vorig jaar, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn! Zoals
gebruikelijk is het bestuur van OVDD niet betrokken bij de
verkiezing. De voordrachten en de ingevulde formulieren
zijn door het verenigingsmanagement aan de jury en notaris
overhandigd, waarna het juryproces in gang is gezet.

Jury 2018

De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Robert Elshof van Elshof
Organic Fruit (TOP onderneming van vorig jaar), Erik Schaap
van Schaap Holland (de winnaar van twee jaar geleden) en
onafhankelijk jurylid Jannie van den Berg van MKB Doorgaan.
De notaris die toezicht houdt op de verkiezing is Mr. Marja
de Wilde de Ligny van notariskantoor De Wilde de Ligny in
Dronten.

TOP Onderneming van het Jaar 2018

• Anno2000 Tuinen, Dronten
• Kunststof Recycling Van Werven bv, Biddinghuizen
• Restaurant Beachclub NU, Biddinghuizen
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Detailhandel van het Jaar 2018

• Klaver keurslager – Dronten
• Tietema Stijlvolle Bakkers – Swifterbant, Dronten,
Biddinghuizen
• Boekenhuys Van der Walle – Biddinghuizen

Talent van het Jaar 2018

• Carpe Diem Makelaardij, Dronten
• BuitenVitaal, Dronten
• ZWAAN Buitensport, Dronten
Wij wensen allen genomineerden veel succes en kijken uit naar
de bekendmaking van de winnaars tijdens het Nieuwjaarsfeest
op 5 januari 2019 in De Meerpaal in Dronten.

Hoe sterk is uw pitch?
Geen golfervaring? Geen probleem!
Golfacademie Flevoland leert u, en uw relaties, graag de fijne kneepjes van het golfvak tijdens
een clinic of zelfs in een tweedaagse GVB training. Kijk voor meer informatie op www.golfacademieflevoland.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van integrale, duurzame
groenprojecten

www.shortgolf.nl

thema

DGA let op uw rekening –
courant met uw vennootschap

Een DGA krijgt normaliter periodiek een netto salaris toegekend
met uw vennootschap, het maakt immers geen verschil of u in
doch indien de opnamen uit de vennootschap jaarlijks het netto
privé geld leent van een hypotheek verstrekker (bijvoorbeeld
loon overschrijden dan ontstaat er voor het meerdere opgenomen
bankier) of van uw eigen vennootschap. Denkt u daarbij dan in
netto bedrag een of meerdere schuld(en) aan de vennootschap,
ieder geval aan het opnemen van de volgende onderdelen in uw
tenzij dit bedrag als dividend wordt uitgekeerd. Wat nu als in de
eigen woning geldlening: Zekerheid stellen voor de vennootschap
toekomst blijkt dat er geen of te weinig middelen meer zijn of er
(bijv. inschrijving recht van hypotheek op de woning) en ook rente
is sprake van te weinig zekerheden om die schuld af te lossen?
betalingen en aflosverplichtingen.
Kortom deze voorwaarden bij deze eigen woning lening dienen
overeen te komen met voorwaarden die een derde - hypotheek
Dan kan de belastingdienst zich stellen op het standpunt dat er
verstrekker (bijvoorbeeld een bankier) in het zakelijke en
sprake is (geweest) van een fiscaal belaste winst uitdeling, dit in
maatschappelijke verkeer ook zou hanteren.
de vorm van dividend met daaruit voortvloeiend een aanslag
dividend belasting te vermeerderen met een aanvullende
heffing in de vorm van inkomstenbelasting in box 2.
Zorg voor een goede vastlegging of registratie, zodat deze opname
ten behoeve van uw eigen woning later niet kan worden uitgelegd
De uiteindelijke gehele heffing over genoten dividenden
uit de eigen vennootschap resulteert in een samengesteld
als een rekening courant opname. De eigen woning leningen zullen
namelijk uitgezonderd worden van deze aangekondigde maatregel.
tarief van 25%, dit wordt ook wel genoemd de aanmerkelijk
belangheffing.
Vooralsnog is het een proefballon rond Prinsjesdag geweest doch
Momenteel is de belastingdienst voornemens om met
het zou verstandig zijn om nu alvast goed voor te sorteren mocht
ingang van 2022 alle meer opgenomen gelden uit de
het wetsvoorstel in al dan niet gewijzigde vorm doorgang vinden
in het jaar 2022. Daarbij kunt u nu bijvoorbeeld al uw (netto) loon
vennootschap (meer opgenomen dan een bedrag groot
van € 500.000) in elk geval te kwalificeren als een
verhogen, of in fases al dividenden aangeven.
Er is qua vennootschapsbelasting ook goed nieuws te vermelden:
winstuitdeling: lees: winst uitdeling in de vorm van
dividend met bijbehorende aanmerkelijk belangheffing
de tarieven zullen dalen in de komende jaren, van de bruto winst
groot 25%.
voor belastingen blijft dan netto in de vennootschap meer over.
Het huidig tarief van 20% (over de eerste € 200.000 belastbare
Bij een goede juridische vormgeving kunt u in elk
geval fiscale discussies vermijden en dat kan goed zijn
winst) zal naar verwachting dalen naar 15% in 2021.
op het moment dat de huidige voornemens van de
belastingdienst ingaan.
De keerzijde die daar dan bij komt is dat het gecombineerde
Indien uw maandelijkse netto opnamen uit de
tarief inkomstenbelasting voor de DGA in box 2 ad 25% zal gaan
vennootschap fluctueren ten opzichte van uw (vaste)
stijgen met ingang van 2020 en in 2021 uiteindelijk naar 26,9%.
nettoloon dan kan een schriftelijke en op zakelijke
Deze maatregel is uitsluitend bedoelt voor hen die tenminste
grondslag gestelde, rekening courant overeenkomst
een 5% (een zgn. aanmerkelijk) belang hebben in een eigen
met de vennootschap uitkomst bieden.
vennootschap. Wellicht is het in uw geval dan aantrekkelijk om
In zo’n overeenkomst wordt o.a. vastgelegd dat de
voor 2020 al te starten met het aangeven of verwerken van
DGA geld mag lenen van de BV met bijbehorende
dividend uitdelingen.
condities waaronder deze lening(en) mogen
plaatsvinden worden eveneens vastgelegd.
Wij adviseren u dit tijdig met uw adviseur te bespreken.
Indien u gelden opneemt ter financiering van
bijvoorbeeld uw eigen woning; dan kunt u
Richard Onderberg AA RB
daarvoor een eigen woning lening afsluiten
JMC Accountants en Belasting Adviseurs BV
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Rond Prinsjesdag 2018 heeft ons kabinet een ballon
laten opgaan, voor wat betreft de schuld-vordering
posities van directeuren groot aandeelhouders van
besloten vennootschappen die gelden lenen van hun BV
waarbij het maar de vraag is of deze ooit terugbetaald
zullen of kunnen worden.
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Colofon
Bestuur

Martien Hermans, voorzitter ovdd - martien@ovdd.nl
Peter Dekker, vice-voorzitter - peter@ovdd.nl
Hans Douma, secretaris - hans@ovdd.nl
Sieberen Sybesma, penningmeester - sieberen@ovdd.nl
Henk Slump - henk@ovdd.nl
Harry de jong - harry@ovdd.nl
Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Edwin Helmantel - edwin@ovdd.nl
Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl

Verenigingsmanagement

Adverteren

Advertentie acquisitie: PrintOnMedia bv.
adverteren@handelenwandel.info
Telefoon: 06 - 83 90 52 65

Redactie

Hoofdredactie:
Eindredactie:
Redactieraad:
		
		
		

Janke Bosma
Rudolph Posthumus
Sieberen Sybesma
Carien van der Marel
Huib van Veldhuijsen
Martijn Horich

Tineke Stuifzand - info@ovdd.nl
Telefoon: 06 - 82 96 59 70

Kopij: nieuwstips@handelenwandel.info

Uitgever

Rudolph Posthumus, Conferant tekst en meer

PrintOnMedia bv.
De Redepassage 24, 8254 KD Dronten
Telefoon: 0321 - 321 185
E-mail: contact@printonmedia.nl
Oplage: 2.650 stuks
Verschijning: 4x per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten

Interviews

Beeldredactie & fotografie

Mischa Massink, Fotostudio Wierd

Druk en vormgeving
PrintOnMedia bv.

Agenda
Januari

• 05 januari – OVDD Nieuwjaarsfeest

Februari

• 07 februari – Bestuursvergadering
• 07 februari – Bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten
• 07 februari – Businessborrel of bedrijfsbezoek

Maart

• 07 maart – Bestuursvergadering
• 07 maart – Bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten
• 07 maart – Businessborrel of activiteit (o.v.b)

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.

bedrijfshuisvesting

Thuis in
vastgoedland
Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988

4 Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed
4 Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs
4 Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers
4 Ook off market en gestructureerde verkooptrajecten

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180
De Bolder 2
Dronten
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

VERKOPEN

I

Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

VERHUREN

vsomakelaars.nl
info@vsomakelaars.nl
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WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES
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Milieuvriendelijk ondernemen
met zonnepanelen
WOUDA
zonnepanelen
· Uitstekend rendement
· Verduurzaming bedrijfsvoering
· Fiscale voordelen*
· Salderen voor installaties tot 3x80A*
· SDE+ subsidie voor installaties >3x80A*

Profiteeer
van d soverheirding
stimule

*Op onze website staan de stimuleringsregelingen www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Bij Wouda vinden we dat de toekomst ligt in het verstandig
omgaan met energie. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis
op het gebied van innovatieve installaties, voorzien wij onze
opdrachtgevers graag van praktische tips en adviezen over
energiebesparing en duurzame energie. Wij plaatsen daarom niet

‘zomaar’ zonnepanelen maar kijken ook even verder met u mee als
het gaat om de complete technische installatie van uw pand. Zo
komen wij vaak tot innovatieve, duurzame oplossingen die goed zijn
voor het milieu én uw portemonee. Zonder concessies te doen aan
kwaliteit. Kijk, dat noemen wij bij Wouda nou ‘Duurzaam Installeren’.

Een berekening van uw voordeel?

Neem dan contact op met Berend Brink (0321) 386065 of mail hem op b.brink@wouda.nl.

Duurzaam installeren
De Noord 35, 8251 GK Dronten, T (0321) 38 60 60 info@wouda.nl

www.wouda.nl

Erkend installateur | Expertise van de gehele installatie | Betrouwbare partner met een historie van 80 jaar

