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Ondernemende Accountants
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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

VOORWOORD
MARTIEN HERMANS
VOORZITTER OVDD

Dronten bloeit
Recent vernam ik dat de verkoop van
bedrijfsgrond zeer positief verloopt.
De afgelopen dagen genoot ik van

Kortom, er komen steeds meer bedrijven

de fraaie kleuren in het Flevolandse

naar de gemeente Dronten die zich hier

landschap. Uitgestrekte tulpenvelden

willen vestigen. Met de opening van

moeten zijn in Dronten een businesscase

als je door ons toch al mooie polderland-

Lelystad Airport aanstaande is Dronten

te maken voor een hotel dat zowel voor

schap rijdt. Een aantal detaillisten speelt

een mooie vestigingsplaats voor onder-

de zakelijke als toeristische klant aan-

handig in op dit wereldse evenement;

nemers. Niet direct onder de rook van

trekkelijk is. Als de busverbinding er dan

Lunchroom de Meiden in Swifterbant

het vliegveld, maar wel binnen 10-15

niet komt, zou een shuttle service vanuit

heeft levensgrote, kunststoffen tulpen

minuten bereikbaar. Zou er dan ook een

hotel naar vliegveld een mooie service

op het terras staan, Tietema’s Bakkerij

busverbinding komen vanuit Dronten

zijn. Ik ben benieuwd welke ondernemer

verkoopt in hun winkels ‘tulpencake’ en

naar het vliegveld?

hier in zou willen stappen.

Drogisterij Van Wonderen in Dronten
heeft verfijnde, houten tulpen uitgestald,
terwijl Kunstuitleen/galerie Aan de
Amstel in Biddinghuizen de tulp centraal
heeft staan. En toch ben ik dan ook weer
verbaasd dat niet méér ondernemers op
dit unieke thema inspelen. In mijn beeld

“In mijn beeld zie ik in Dronten
op het Meerpaalplein een immens
tulpenveld verrijzen”

zie ik in Dronten op het Meerpaalplein
een immens tulpenveld verrijzen.
Goed voor de horeca op het plein waar

Nog mooier zou het zijn wanneer we

Kortom, Dronten staat in bloei en als

toeristen zich onder het genot van een

toeristen dan ook meer overnachtings-

we met z’n allen de schouders er onder

drankje vergapen aan de kleuren en

mogelijkheden zouden kunnen bieden.

zetten is dat in 2020 nog meer zichtbaar

geuren van de tulpen. Ook goed voor de

In Dronten zelf is de keuze wat dat

in de centra en op de bedrijfsterreinen.

detailhandel in het achterliggende cen-

betreft beperkt. Met de toegenomen

trum waar men zeker profijt zal hebben

bedrijvigheid - waarop eerdere initia-

van deze extra bezoekers.

tieven strandden - zou het toch mogelijk

Wellicht dat ondernemers en gemeente
samen kunnen kijken of we in 2020 dit
fraaie evenement nog mooier kunnen
maken.
R EA G ER EN ? M AR T I EN @ OVDD.N L
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Nieuwe leden OVDD
Op de agenda
JUNI
26 juni

Ondernemersacademie

JULI
3 juli

OVDD Zomerfeest bij Flevonice

4 juli

OVDD Bestuursvergadering

DRONTEN

BUITEN DE GEMEENTE

Correct Verzekerd BV
Mark van Schaick

Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen Flevoland
SBBF, Almere
Ruud van Duivenbode

BIDDINGHUIZEN
Schuurhuis Supermarkt
Jan Schuurhuis

FlevoPost / NDC Mediagroep
Leeuwarden
Jan van de Klundert

AUGUSTUS
1 aug.

OVDD Bestuursvergadering

SEPTEMBER

OVDD brochure voor ledenwerving

5 sep.

OVDD Bestuursvergadering

5 sep.

OVDD overlegt met wethouder

5 sep.

Businessborrel

Om ondernemend Dronten te laten zien wie we zijn als

11 sep.

Ondernemersacademie

OVDD en wat we doen als vereniging, is er in de afgelopen

24 sep.

OVDD Masterclass

tijd gewerkt aan een aantal uitingen. Zo zijn er twee banners
gemaakt en is er een brochure ontwikkeld. Beide zijn prachtig
vormgegeven door Reflecton. Tijdens de ALV werd het eerste

FLEVOPENNINGEN
2019

exemplaar van de brochure overhandigd aan
voorzitter Martien Hermans.
De brochure zal onder
meer gebruikt worden bij
het werven van nieuwe leden.

In aanwezigheid van circa 500 ondernemers en bestuurders

Ook zal deze als download

werden op 12 april de prestigieuze Flevopenningen uitgereikt.

op de website worden geplaatst.

Het Flevopenningen Ondernemersgala wordt sinds 2004 georganiseerd en is daarmee de langstlopende georganiseerde ondernemersactiviteit in Flevoland. Kunststof Recycling Van Werven BV, onze TOP
Onderneming van het Jaar was genomineerd voor de Flevopenning
TOP Onderneming. Stoker Vogelaar, ook uit Biddinghuizen, was
door de gemeente Dronten genomineerd in de categorie Participatie
Flevopenning. Helaas gingen de genoemde penningen uiteindelijk niet
naar onze ondernemers. De winnaars van de Flevopenningen 2019
zijn: Sea Fresh van Urk (Flevopenning TOPonderneming), Isoniq van
Urk (Participatie Flevopenning) en Olienevel filtratie van student Valiant
Beekes (Windesheim Flevopenning voor het beste Comakership 2019).

Ondernemersverkiezingen
en OVDD zomerfeest
Drie juli luiden we de zomer weer in met het OVDD
Zomerfeest. Tijdens het zomerfeest geven we de Kick off
voor de Ondernemers verkiezingen 2019 met de promo
van de verkiezingen die overigens in Restaurant De Rede is
opgenomen. Ook worden dan de cheques van de winnaars
van vorig jaar aan de goede doelen uitgereikt. Nieuw aan
de verkiezingen is dat er met ingang van 2020 vanaf
januari t/m september bedrijven voorgedragen kunnen
worden. Voor dit jaar staan de inschrijvingen voor
voordrachten inmiddels open.
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1 jaar Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Wist je dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels al een jaar van toepassing is? De AVG geldt voor iedereen
die persoonsgegevens verwerkt (in zakelijke context) en gaat hand in hand samen met privacy. Dit thema wordt, gezien de snelle ontwikkelingen, de komende jaren alleen maar relevanter. Belangrijk dus om hier als onderneming, instelling, bedrijf, stichting of vereniging zorg voor
te dragen en te kijken: hebben wij dit voor elkaar? Er zijn veel handige tools beschikbaar die je hierbij kunnen helpen. Kijk bijvoorbeeld
eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder. Cindy de Jong (AVAQ – Grip op Risico’s)

Solana opent tweede vestiging
in Zwolle
De creatieve sector in Zwolle is groot. Er is veel ontwikkeling in deze
groeiregio en er zijn mooie creatieve opleidingen: de drijfveren voor
Solana om onlangs in Zwolle een tweede vestiging te openen. De creatieve opleidingen bieden een mooie kweekvijver in de creatieve sector
voor toekomstige samenwerkingen. In Zwolle zitten tot nu toe twee
erkende signbedrijven; Solana is nu de derde. “We zijn nu een ‘Zwols
bedrijf’ waardoor de gunfactor van de Regio Zwolle gaat werken.
We participeren in de business club en kleine projecten rondom

VWA IS VERHUISD

de binnenstad, dit levert een groter netwerk op,” aldus Solana.

VWA Internet & Reclame is verhuisd naar het centrum
van Dronten. Tegenwoordig kunt u het kantoor van dit
internet- en reclamebureau bezoeken aan De Rede 40.
Begonnen op een zolderkamer in Dronten, daarna door naar
de Havenkade en vervolgens naar De Drieslag, maakt het
bedrijf een mooie groei door. Aan De Rede is een knusse en
inspirerende werkplek ontstaan voor de inmiddels acht medewerkers van VWA. De nieuwe adresgegevens zijn:
De Rede 40, 8251 EW Dronten. www.vwa.nu, info@vwa.nu

Leveranciersportal
De organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade

Door u aan te melden in deze database kan er bij een offerte-uit-

Almere 2022 is volop in ontwikkeling. Dat betekent ook dat er in de

vraag van een specifieke dienst of een bepaald product contact

aanloop en tijdens het evenement tal van diensten en producten

met u worden opgenomen en een offerteverzoek gedaan worden.

nodig zijn. De procedure van aanbesteden hoort hier bij. Wilt u

Deze database is de bron hiervoor. Belangrijk om te vermelden is

met uw organisatie meedingen in deze aanbestedingen?

dat alle geïnteresseerde leveranciers verwezen worden naar deze

Dan kunt u zich aanmelden / registreren via de website van

leveranciersportal. Bij een concrete aanbesteding wordt er contact

de Floriade. Floriade Almere 2022 B.V. maakt gebruik van het

opgenomen met de hierbij passende leverancier(s).

Negometrix inkoopplatform.

Meer informatie? www.floriade.nl/nl/leveranciers/
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Informatieplicht
energievoorziening
per 1 juli
Flevoland loopt voorop als het gaat om duurzame
energie. Duurzame projecten worden versneld
met oplossingen op het gebied van wet- en
regelgeving en vergunningsprocedures. Per 1 juli
2019 gaat de Informatieplicht in. Dit betekent dat
alle organisaties in Nederland die vanaf 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar
verbruiken vanaf die datum verplicht worden
gesteld om energiebesparende maatregelen met
een terugverdientijd van vijf jaar of minder door
te voeren. Om antwoord te krijgen op de vele
vragen, worden er in de regio diverse informatieen inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Voor
19 bedrijfstakken is een Erkende Maatregelenlijst

Vestiging VSO makelaars
aan de IJsselkade Kampen

energiebesparing (EML) opgesteld.
Om relaties dichtbij en op locatie te kunnen ontvangen heeft VSO een vestiging
Meer informatie via ernon.nl/dronten

geopend aan de IJsselkade 47, naast de bekende Stadsherberg. De makelaars

Ondernemers in de gemeente Dronten kunnen

en taxateurs van VSO zijn al jaren actief in de regio Kampen. Het team helpt bij

contact opnemen met Ernon (Energieke

aan- en verkoop van bedrijfshuisvesting, vrijstaand wonen en agrarisch onroerend

Regio Noord Oost Nederland), het Energie

goed. Ook voor taxaties of complexere vastgoedvraagstukken weten klanten VSO

Expertisecentrum Flevoland of een informatie-

makelaars te vinden. Het bedrijf heeft vestigingen in Almere, Dronten, Emmeloord

bijeenkomst bezoeken. Reageren? info@ovdd.nl

en nu dus ook in Kampen. vsomakelaars.nl

Nieuwe vestigingen WET Advocaten & Mediators
Sinds april heeft WET Advocaten & Mediators ook een advocatenkantoor
in Kampen en Drachten. WET Advocaten & Mediators werkt regionaal en
heeft ook vestigingen in Dronten, Lemmer en Urk. De advocaten en juristen
van WET ondersteunen zowel ondernemers als particulieren, bij alle mogelijke juridische geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht, burenrecht, huurrecht, bouwrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, agrarisch
recht, bestuursrecht, jeugd(straf)recht en personen-en familierecht, waaronder
scheidingsmediation.WET Advocaten & Mediators hanteert een aanpak die past.
Het gaat om de juridische kwestie én om de klant achter de kwestie. Het kantoor
onderscheidt zich doordat zij haar cliënten een breed expertisegebied aanbiedt
en voor haar klanten een gedifferentieerd tarief en waar mogelijk vaste tarieven
hanteert. De advocaten en juristen van WET zijn bovendien op projectmatige basis
beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.wet-advocaten.nl

8
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Druk bezochte voorjaarsvergadering OVDD
In Beachclub NU werd in mei de OVDD
voorjaarsledenvergadering gehouden.
De OVDD kan terugkijken op een
geslaagd jaar. Het financiële resultaat
van de vereniging laat een tekort zien,
maar de penningmeester liet weten
dat er voldoende ruimte in de algemene reserves is om dit te dragen. De
commissie van onderzoek bracht een

we met elkaar omgaan is altijd respectvol.

Agenda. Van deze regeling kunnen ook

positief verslag uit.

Ook in de lastige dossiers. We zijn in staat

ondernemers uit de gemeente Dronten

gebleken om een eenheid te blijven.” Zij

gebruik maken. In het ontwikkelfonds

BESTUURSWISSELS

ontvingen als dank een ‘verbeelding’,

zijn er twee routes waarin ondersteuning

Hans van Groesen is afgetreden, zijn plaats

gemaakt door Ad Kuijper. Als nieuwe

aangevraagd kan worden. De eerste route

wordt ingenomen door Jan Seijerlin die

bestuursleden zijn Michiel Tietema en Lyda

is in co-creatie, terwijl de tweede route

komend jaar samen met Cor Spronk deze

Winata benoemd. Er is nu nog 1 vacature.

individueel is. Er is hulp beschikbaar om de

commissie vormt. We namen afscheid van

Door de bestuurswissel wijzigen ook de

aanvraag in te dienen. Voor deze regeling

drie bestuursleden: Peter Dekker, Henk

vertegenwoordigingen en afvaardigingen.

geldt dat het alleen beschikbaar is voor

Slump en Greeke Robaard. Zij hebben

Op de website van de OVDD zal het nieuwe

onderwijs / groei / ontwikkeling van de

zich de afgelopen vele jaren belangeloos

overzicht gepubliceerd worden.

mens. Op de website upgradejezelfregio-

ingezet. OVDD is hen daar zeer erkentelijk

zwolle.nl is meer informatie te lezen.

voor. Voorzitter Martien Hermans schetste

REGIO ZWOLLE

hoe zij hun rol in het bestuur hebben

Tijdens de vergadering is extra aandacht

De concept-notulen en de presentatie

vormgegeven. Peter Dekker roemde in zijn

geschonken aan het Ontwikkelfonds Regio

worden op een later tijdstip toegevoegd aan

terugblik onder meer “De manier waarop

Zwolle in het kader van de Human Capital

www.ovdd.nl. Reageren? info@ovdd.nl

Officiele lancering gedurende Drontense Fairtrade Dag

EERLIJKE WINKELROUTE 2.0
In het hele land werden in de tweede week van mei tal van activiteiten georganiseerd in het kader van de Landelijke Fairtrade Week. Op zaterdag 4 mei vierden
we in Dronten deze week met een educatief en informatief programma, waarbij
Herman Pleij en De Zandprinses gratis voorstellingen verzorgden.
Historicus Herman Pleij hield op het

lende weer, was het goed toeven op het

Fairtrade of biologische producten in hun

serviceplein een lezing over Fairtrade in

Havenplein. Mede door de bijdragen van

aanbod hebben. Middels een website met

historisch perspectief. De lezing werd

de muzikale intermezzo’s. De Zandprinses

bijbehorende flyers en promo materialen

goed bezocht en de aanwezigen hebben

verzorgde deze dag 2x een voorstelling

worden de aangesloten ondernemers onder

genoten van de humorvolle en karakteris-

met een beeldend verhaal over Fairtrade.

de aandacht gebracht van het winkelend

tieke wijze van vertellen van de heer Pleij.

De voorstellingen werden goed bezocht en

publiek. Consumenten kunnen met behulp

Op het Havenplein vond de streekmarkt

de aanwezigen genoten van het creatieve

van deze middelen tijdens de (dagelijkse)

plaats. Diverse aanbieders uit de regio

beeldverhaal. Naast al deze activiteiten

aankopen rekening houden met het duur-

boden een keur aan (h)eerlijke producten.

vond de lancering plaats van de Eerlijke

zame en Fairtrade productieproces van

Daarnaast voorzagen we in een aantal

Winkelroute 2.0. De Eerlijke Winkelroute

artikelen.

informatieve ‘Fairtrade’ - stands van provin-

bestaat uit 25 aangesloten ondernemers

Meer informatie

ciale organisaties. Ondanks het tegenval-

in het stadshart die minimaal 4 duurzame,

www.eerlijkewinkelroute.org
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Ontwerp, aanleg en onderhoud
van integrale, duurzame
groenprojecten

Bereik meer dan 2.500 ondernemers
Adverteer in de Handel & Wandel
en bereik 2.500 betrokken
ondernemers
Voor informatie en mogelijkheden:
adverteren@handelenwandel.info

DRONTEN MARKETING COVERSTORY

WERKGROEP MET EEN MISSIE

We mogen met z’n allen
trots zijn op Dronten
Dorpse warmte, stadse voorzieningen, ruimte, innovatieve ondernemers, vriendelijke mensen,
tikkeltje nuchter ook, en soms iets te bescheiden. Dat typeert Dronten volgens onderzoek van de
werkgroep Dronten Marketing. “Met het ondernemerschap zit het wel goed, ondernemers mogen
alleen wat trotser zijn op hun eigen bedrijf, op Dronten én dat sterker uitdragen.”
DOOR CARIEN VAN DER MAREL

In het najaar van 2018 ontstond binnen en buiten de gemeen-

Profiel

telijke organisatie de wens om de SEA-groep Wervingskracht
door te ontwikkelen. Uit deze groep is de werkgroep Dronten

Werkgroep Dronten Marketing
Mariëlle Baars
Janke Bosma
Koos in ’t Hout
Jacqueline Lijs
Hans Maris
Han Tissingh
Huib Veldhuijsen
Wilco van Zon

Myntz
namens OVDD
KWOOT communicatie & reclame
Lijs Communicatie
De Meerpaal
Gemeente Dronten
Gemeente Dronten
Gemeente Dronten

Marketing ontstaan. “Tijdens de eerste verkenning werd al
snel duidelijk dat het bij wervingskracht in de kern om marketing gaat,” zegt Jacqueline Lijs, voorzitter en kartrekker van
de werkgroep Dronten Marketing. “Er was een breed gedragen
behoefte om de marketing van Dronten, nu nog versnipperd
uitgevoerd, te bundelen zodat er meer eenheid ontstaat. Daarbij
willen we gebruik maken van de marketingkennis en -kracht die
in Dronten aanwezig is. Met andere woorden: van, voor en door
>>

Drontenaren.”
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DRONTEN MARKETING COVERSTORY

“We zijn trots op onze gemeente,
maar we moeten het wel met z’n
allen uitdragen”
Werksessie

cultuur, voor alles… Bij de werksessie was

Om als werkgroep antwoorden te

een ondernemer uit de agrofood-sector

vinden en richting te krijgen, werd met

aanwezig die doelbewust voor Dronten

vertegenwoordigers van de gemeente

had gekozen als vestigingsplek om zijn

Dronten, ondernemers, bewoners en

droom als ondernemer waar te kunnen

andere influencers een werksessie geor-

maken.”

ganiseerd. Jacqueline Lijs: “We hebben
met elkaar gekeken naar het merk

Dronten geeft bedrijven ruimte

Dronten (DNA & imago), Dronten in de

Namens de gemeente Dronten neemt

praktijk (hoe ervaar je Dronten tijdens

Han Tissingh, beleidsadviseur Economie,

een evenement of op je werk) en de

deel aan de werkgroep Dronten

promotie van Dronten (het aantrekken

Marketing. “Dronten wil zich veel krach-

en vasthouden van doelgroepen op het

tiger positioneren en het is essentieel

gebied van wonen, werken en recreëren).

om dat samen met andere partners in

De uitkomst was helder: Het unieke van

Dronten te doen. We zijn trots op onze

Dronten kunnen we gezamenlijk sterker

unieke positie en willen bedrijven graag

in de etalage zetten, maar daar hebben

de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

we wel een integrale aanpak voor nodig.

Een mooi voorbeeld is de vestiging van

Verder zijn we allemaal marketeers van

mechanisatiebedrijf Abemec – voorheen

Dronten, inwoners en ondernemers. We

Van Arendonk – in het kennisgebied aan

zijn trots op Dronten, maar we moeten

de Wisentweg. Onderwijs en bedrijfs-

het wel met z’n allen uitdragen.”

leven ontmoeten elkaar hier, dat is waar

Dronten

Dronten geeft
je de ruimte…

Biddinghuizen

om te wonen, werken
Swif terbant
en recreëren in het
typische polderlandschap van Flevoland
en de kust van de Randmeren met stadse
voorzieningen, veel recreatiemogelijkheden,
een betrokken en actieve samenleving en
een innovatief en uitvoeringsgericht bedrijfsleven.
De slogan ‘Dronten geeft je de ruimte’ is
zowel gericht op de huidige doelgroepen
en het zichtbaar maken van de activiteiten
waar zij de ruimte voor krijgen, als de toekomstige doelgroepen die dit ook willen.

we ruimte aan willen geven.”

Liefhebbers van Dronten
Mariëlle Baars, ook lid van de werkgroep
vult aan: “De werkgroep ontwikkelt een
soort ‘marketing paraplu’ waar straks
uitingen en campagnes onder gehangen
kunnen worden en is bewust géén

“De werkgroep
is bewust géén
plannenmaker”

plannenmaker. Wij zijn enthousiast
over Dronten, echte liefhebbers van

Aan de slag

Dronten én trots op Dronten. En waarom

Ambitie van de werkgroep is nu om

zouden we dat niet zijn? Dronten heeft

als platform te functioneren dat tools

een enorme diversiteit aan onderwijsin-

ontwikkelt en richting geeft aan de hand

Jacqueline: “De volgende stap is om de

stellingen, fraaie nieuwbouwprojecten,

waarvan Dronten bedrijvenacquisitie,

slogan Dronten geeft je de ruimte met

groene woonwijken, overal speeltuinen,

talentontwikkeling, agrofood, wonen

z’n allen inhoud te gaan geven, zodat

een gigantisch sport-aanbod, veel groen

en recreatie de marketing verder kan

er één boodschap, één kenmerkend

en een mooi stadshart. Er is ruimte

ontwikkelen, zodat het merk Dronten

beeld en één herkenbaar geluid wordt

voor ondernemen, voor recreatie, voor

op alle fronten kan worden versterkt.

neergezet.”
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ARTEMIS:

“Uitkijken naar
de brewpub”
14
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ARTEMIS PORTRET
Hij hield wel van die goudgele rakkers,
bijzondere bieren gaf hij altijd weg en hij
was enorm merktrouw. Hoe anders is het nu.
Het bekende pilsje drinkt hij bijna niet meer;
bijzondere bieren worden geanalyseerd en
het merk? Artemis natuurlijk, zijn eigen
biertje. Theo Hogendoorn maakte een
opmerkelijke stap: hij ging - commercieel bierbrouwen.
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

Adviesbureau

in één keer een mooie brouwerij met voldoende capaciteit

Theo heeft een adviesbureau voor het ontwikkelen van natuur

realiseren. In die brouwerij moet als ontvangstruimte een heus

op het boerenland. “Daardoor ben ik in het bier gerold. We

proeflokaal – de brewpub – komen. Het wordt meer dan alleen

zouden voor een klant uitzoeken wat boeren op ‘zijn’ landgoed

een bierbrouwerij. We barsten van de ideeën, waarbij streekpro-

konden doen om meer geld te genereren. Op dat moment was

ducten, werkgelegenheid en toerisme centraal staan. Daarvoor

het brouwen van bier ‘upcoming’. Toen het landgoedproject

is onderscheid belangrijk. Met onze nieuwe apparatuur kunnen

stopte verdiepte ik me verder in het brouwen van bier. En

we de kwaliteit nog verder vergroten en brouwen we met de

toen ik zag hoe het ging, toen was ik verkocht, ik moest er iets

allerbeste en zuiverste ingrediënten. We koudhoppen, wat

mee doen. Dus installatie gekocht, garage verbouwd en me

de smaak en geur fors ten goede komt. De rest is voorlopig

verder verdiept. De installatie was overigens groot genoeg om

ons geheim. Geen geheim is dat we Flevolandse biologische

op kleine commerciële schaal de markt mee op te gaan. Dat

brouwgerst gebruiken. Dat geeft een mooie volle mout die je in

gebeurde dus ook, maar pas hier aan de Reveweg 12 in de land-

het bier terug proeft. Dat telen van biologisch brouwgerst doen

bouwschuur van mijn schoonouders.”

we nu met meerdere brouwers en willen we gezamenlijk verder
uitbreiden.”

Kleinste in NL
“Wellicht is dit zelfs de kleinste (commerciële) brouwerij van

Eigen glas

Nederland. Hier gaan we mee verder, we streven nu naar 4000

Artemis heeft uiteraard een eigen glas. “Glas uit het hoogste

liter per maand, maar de ambitie is om dit te vergroten. Voor

segment. We hebben gekozen voor een voetglas met een breed

Artemis is de truc nu om met zo laag mogelijke kosten kwali-

uitlopende kelk die weer smal toeloopt. Zo komt de geur goed

teitsbier tegen een redelijke prijs te brouwen”.

tot zijn recht, wat de smaakbeleving ten goede komt. Het glas
heeft een wijde mond waardoor het bier breed over de tong

Leader subsidie

naar binnen loopt en alle smaakpapillen stimuleert.”

Eind april werd bekend dat Artemis in aanmerking komt voor
een Leader subsidie. “Dat is geweldig, want nu kunnen we

Volop ondersteuning
Theo Hogendoorn doet alles zelf, maar heeft brede ondersteuning van studenten (o.a. Aeres en Almere college) en ondervindt op het gebied van inrichting en equipment veel steun van
Peter Vereecken (oud-ondernemer van het jaar).

Crowdfunding
Voor de uitbouw van het eigen merk komt er crowdfunding;
een bewuste keuze. “Wie in zoiets deelneemt is een ambassadeur. Ambassadeurs die ‘hun’ brouwerij uitdragen; dat is
bekendheid verwerven. Artemis moet landelijk bekend worden.
Wat mij betreft als :‘Beestachtig lekker’ (met een knipoog naar
de diverse dieren op het etiket).”
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GREEN UP ACHTERGROND

Stichting Green Up:

“Er wordt amper
30% echt geconsumeerd”
Vanuit zijn LTO verleden, betrokkenheid bij dynamiek in de landbouw, zijn vertegenwoordiging
in SEA groepen en als gerespecteerd agrarisch lid van de OVDD kon hij onmogelijk ontbreken bij
de totstandkoming van stichting Green Up: Kees van Woerden.
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

Kees van Woerden (links) en Bauke van der Veen.

16
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GREEN UP ACHTERGROND

Gedreven
Kees van Woerden steekt gedreven van
wal met de beoogde doelstelling van de
stichting: innovatieve productontwikkeling om agrarische reststromen op te
waarderen tot waardevolle grondstoffen
en bij te dragen aan de maatschappelijke
bewustwording van voedselverspilling.

Denken in kansen
“Kern voor Green Up is denken in
kansen. Ik begin pas te functioneren als
er een bedreiging is – die geeft namelijk
kansen. Alle deelnemers in de stichting
hebben dat ook. Agrarische reststromen
vormen zo’n bedreiging. Het is te vaak
een product dat als waardeloos wordt
bestempeld en behandeld. Wij willen
die producten in de voedselpiramide
van ‘energy’ laten stijgen naar ‘food/
nutrition’. Hoe hoger in de piramide, hoe
waardevoller het product.”

“Een echt nieuw product ontwikkelen
is bijzonder moeilijk. Maar met Aeres
studenten is heel veel mogelijk”

Handen ineen
Onder de voortrekkers van Green Up
bekende namen: Kees van Woerden, Piet

elkaar en leren we van elkaar. Geen rest-

Voedselverspilling

van Liere en Eric Schaap. Stuk voor stuk

stroom is immers gelijk. Daar profiteert

“Want hoeveel wordt er echt gecon-

met bedrijven die forse reststromen

iedereen van. Zo is nu ook de provincie

sumeerd? Dat is in het geval van peen

hebben. “We zijn heel slagvaardig

er in betrokken, is de Rabobank aange-

nog geen derde. Het grootste verlies

geweest. Aeres – Mandy van Vugt vanuit

haakt en hebben we vanuit de provincie

ligt bij de consument; pure voedselver-

het lectoraat Circulair Ondernemen – er

de beschikking over een projectleider

spilling. Zo kwamen we ook snel uit op

bij betrokken, gemeente Dronten in

(Diane Stap van StapinActie). Ja, ook wij

de bewaarproblematiek, die geldt voor

de arm genomen (SEA dynamiek in de

moeten bij de les gehouden worden.”

verse producten, maar zeker ook voor
reststromen. Zou je die kunnen bewaren,

landbouw), VNK kruidendrogerij (Bauke

dan biedt dat kansen.”

van der Veen), Mycophilia – paddenstoel-

Concreet

kwekerij uit Lelystad (Wouter Hassing),

“Kijk, het is natuurlijk voor iedereen

Dennis van de Weerd (pompoenen)

nieuw. Een echt nieuw product ontwik-

Drogen

uit Lelystad en Fernando Postma van

kelen is bijzonder moeilijk. Maar met

Van Woerden tot slot: “Producten drogen

CulinaiR&D. Deze laatste wil vanuit

Aeres studenten is heel veel mogelijk.

om te bewaren zie ik het eerst ontwik-

ambachtelijke gedachten culinaire,

Zij denken ‘out of the box’, experimen-

kelen. Kun je bewaren, dan kun je er

vernieuwende en innovatieve producten

teren en onderzoeken. Zo kwamen in

meer mee doen, daar zit toekomst in.

ontwikkelen.”

eerste instantie restproducten van uien,

Daarom dus ook de deelname van een

aardappels en wortels op tafel. Het

drogerij in dit verhaal. We beginnen

Toonaangevend

begon heel simpel: Wat zijn de inhoud-

dicht bij huis (geen CO2 verhaal in

“Toonaangevende bedrijven dus en

stoffen? Maar al snel volgde ook de

verband met vervoer). Lukt het, dan gaan

omdat er een paar grote jongens tussen

vraag: Hoeveel van het originele product

we afzet realiseren, pas daarna kun je

zitten, krijgen we sneller zaken voor

belandt in reststromen?”

echt investeren.”
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Buren Ontmoeten Buren

Buren Ontmoeten Buren

BEDRIJVENTERREINEN
In 2018 was de revitalisering van delen van bedrijventerreinen in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten
een vast onderwerp in de maandelijkse vergadering van SEA-groep Bedrijventerreinen. Deze revitalisering is met name gericht op het upgraden van groen en infra, waarbij de inbreng van de ondernemers van
groot belang is.

BUREN ONTMOETEN BUREN
In 2018 zijn twee ‘Buren Ontmoeten Buren’ (BOB) bijeenkomsten
gehouden in Dronten en Swifterbant. Beide bijeenkomsten bewij-

ZOMER/NAJAAR 2019:
> ONDERNEMERSMARKT
(26 JUNI)
> ONDERNEMERSACADEMIE
(11 SEPTEMBER EN 4 DECEMBER)

Tijdens de laatste Buren Ontmoeten Buren in Swifterbant is gepolst of er animo is voor het behalen van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). De SEA-groep Bedrijventerreinen bespreekt
binnenkort de uitkomsten en bekijkt hoe dit een vervolg kan krijgen. Naast het belang van een veilige omgeving heeft zo’n KVOtraject als meerwaarde dat er intensivering van samenwerking op
een bedrijventerrein plaatsvindt.

DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE
VAN DE SOCIAAL ECONOMISCHE AGENDA
Redactie:

Gemeente Dronten
en Gerrit Schreuder
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A D r n te n
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Vormgeving:

Protief Reclame & Marketingcommunicatie,
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De Rede 1, 8251 ER Dronten
(0321) 388 367
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zen hun kracht, dit is te merken aan de opkomst maar ook de enthousiaste kennismaking tussen de ondernemers. Het blijkt nog
steeds dat vlakbij elkaar zittende bedrijven lang niet altijd weten
wie hun buur is en welke bedrijfsactiviteiten er plaatsvinden. De
eerstvolgende BOB vindt in Biddinghuizen plaats op 27 mei 2019.

Socia
a

De SEA-groep organiseerde drie inloopavonden om input van de
betrokken bedrijven te krijgen. Naast het onderwerp revitalisering wordt ingezet op een betere afstemming tussen gemeente
en ondernemers met betrekking tot het onderhoud van het
groen en grijs op de diverse bedrijventerreinen. Ook wordt de
SEA-groep meegenomen in de problematiek rond geparkeerde
vrachtwagens op de bedrijventerreinen. In Biddinghuizen is deze
problematiek nu actueel maar er wordt eveneens naar de andere
kernen gekeken.

DRONTERLAND.NL

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda

Tijdens de slotsessie van de workshop ’Doorgroeitraject’ op 7 mei presenteerden de ondernemers, onder
toeziend oog van de jury, hun herziene businessmodellen middels videopitches. Tom Schröder (midden)
van Van Aerdenhout Consultancy kreeg hiervoor de meeste waardering.
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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

Vrijetijdseconomie

samenleving ruimte te geven.

Wervingskracht
Vitale Centra

WORKSHOPS INSPIREREN DRONTER
ONDERNEMERS
Afgelopen winter en voorjaar vonden er op initiatief van de SEA-groep
Ondernemersacademie een tweetal workshops plaats. De eerste was voor startende
ondernemers en de tweede voor ondernemers die na een aantal jaren in meer of mindere
mate de grip kwijt zijn geraakt en/of de focus uit het oog zijn verloren. Beide workshops waren
onderverdeeld in een vijftal sessies en stonden onder leiding van MKB-coach Harry Bakker van
Bakker Training en Advies.
STARTERSTRAJECT
De startende ondernemers werkten tijdens hun workshop, die
plaatsvond in De Meerpaal, stapsgewijs hun veelal innovatieve
ideeën uit tot goed onderbouwde ondernemersplannen.
Zaken als financiële haalbaarheid en het te hanteren verdienmodel werden daarbij gekoppeld aan de drive en persoonlijkheid
van de ondernemer in spé.
DOORGROEIEN
De focus van de workshop ‘Doorgroeitraject voor ervaren onder-

nemers’ was gericht op de businessmodellen van de deelnemers.
De businessmodellen werden onder de loep genomen en daar
waar nodig opgefrist. Daarnaast bood de workshop een aantal
kennisseminars over onder andere nieuwe marketingstrategieën,
reclame en promotie, belastingtips en zakelijke toepassing van
social media.
Tijdens de slotsessie presenteerden de (startende) ondernemers,
onder toeziend oog van een jury, hun ondernemersplannen en
herziene businessmodellen middels video’s en elevator pitches.

DYNAMIEK IN DE LANDBOUW
SEA-groep Dynamiek in de Landbouw zet zich in om Dronten in de regio te profileren.
Strategische ontwikkelingen en signalen uit de markt werden besproken en verkend en
staan als doorlopende thema’s op de agenda. Zo kwam de tweede woning op een agrarisch
erf aan bod, zijn er suggesties gedaan om het basisonderwijs meer te verbinden met de
agrarische praktijk en is er gesproken over regionale verbindingen. De Omgevingsdienst
verzorgde een presentatie en is er aandacht geweest voor de komende Omgevingswet.
GREEN UP
De GreenUp, geïnitieerd door SEA-groep Dynamiek in de Landbouw, heeft zich inmiddels gevormd tot een echt platform, een
kraamkamer van nieuwe verdienmodellen met reststromen
vanuit de agrarische sector. Een actueel thema is de verdere regionale verbinding, dit geldt richting de regio Zwolle, maar ook
richting de Noordoostpolder en overig Flevoland. Verder is er een
verbinding aangegaan met de Floriade. We zijn met de Rabobank
in gesprek om initiatieven zoals de GreenUp verder te ondersteunen en het draagvlak verder uit te bouwen.

Lokale boeren zijn op locatie bedankt tijdens een gezamenlijke
lunch voor raadsleden en vertegenwoordigers van agrarische
verenigingen op Thank a Farmers Day in november 2018.
AGENDA
Belangrijke items voor het komend jaar zijn de Omgevingswet,
pilotprojecten voor vernieuwing, duurzaamheid en circulaire
landbouw. Ook het verder versterken van de regionale verbindingen en de koppeling met arbeidsmarktvraagstukken staan
op de agenda.

AANSLUITING
ONDERWIJS ARBEIDSMARKT
Vanuit SEA-groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren
diverse activiteiten opgestart:
•
•
•

Beroepenmarkt on Tour, leerlingen van het voortgezet onderwijs maken
hierdoor kennis met lokale ondernemers;
Twee leerwerkmakelaars zijn actief om jongeren op het niveau MBO 1 en 2
te begeleiden naar werk of naar een leerwerkplek (BBL);
Binnen het project de Zomerondernemer krijgen jongeren de kans om met
een klein startkapitaal een eigen onderneming te starten.

VERANDERENDE MARKT
Nu de arbeidsmarkt verandert door de aantrekkende economie
is het tijd om een nieuwe koers te varen en volop in te zetten op
een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Provincie Flevoland en de Regio Zwolle hebben hiervoor programma’s
ontwikkeld, de zogenaamde Human Capital Agenda’s (HCA). Wij
sluiten aan bij beide initiatieven en gaan in 2019 samen met het

Beroepenmarkt On Tour

onderwijs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven concrete
projecten en trajecten opstarten om in te spelen op de grote behoefte aan goed geschoold personeel. De bestaande SEA-groep
Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt zal een andere samenstelling krijgen die goed aansluit bij de vraagstukken rond de Human
Capital thema’s. De gesprekken hierover lopen momenteel met
partners uit onderwijs en bedrijfsleven.

ONDERNEMERSACADEMIE IN TREK BIJ
ONDERNEMERS EN MANAGERS

Ondernemersacademie

Met ruim 300 aanwezige ondernemers, managers en leidinggevenden zijn de laatste twee edities van de Ondernemersacademies drukker bezocht dan ooit te voren. Die hoge opkomst had ongetwijfeld te maken met
de sprekers en gasten die de organiserende SEA-groep voor deze avonden had weten vast te leggen. Want
naast de ‘Detaillisten van het Jaar’, Koene en Michiel Tietema, gaven ook topondernemer én Drontenaar Meine
Breemhaar, neurowetenschapper Paul Smit en de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas acte de présence.
DETAILLIST VAN HET JAAR
Vader Koene en zoon Michiel Tietema van de gelijknamige bakkerij
Tietema namen in de grote theaterzaal van De Meerpaal plaats op
de bank voor een interview met gastvrouw Liane Wolfert. Pionier
Koene vertelde over de beginjaren, nu zo’n 50 jaar geleden, toen
Dronten nog slechts 11 inwonende gezinnen kende. Werden die
eerste jaren gekenmerkt door hard werken en amper beleg op ‘zijn
boterham’, zo was in de decennia daarna de uitdaging om de explosieve bevolkingsgroei zakelijk bij te benen. Een van de uitdagingen waar de bakkerij nu voor staat is de geplande overname
door Koene’s zoon Michiel. Dat binnen een familiebedrijf dat niet
altijd vanzelf gaat is een understatement zo bleek uit het interview.
Anno 2019 heeft Bakkerij Tietema vestigingen in Biddinghuizen,
Dronten en Swifterbant en is begin dit jaar door ondernemersvereniging OVDD uitgeroepen tot Detaillist van het Jaar.
LIEVER EEN GOED ZAKENMAN
DAN EEN SYMPATHIEK PERSOON
Ook Meine Breemhaar nam plaats op de bank. Hij gaf de aandachtige toehoorder een inkijk in zijn markante leven en de man achter
het succes. Zo vertelde hij van jongs af aan al ondernemend te zijn
en ooit bloeddonor te zijn geweest tijdens een twee jaar durende
wereldreis om aan geld te komen. Die reis, die hij als twintiger in
zijn eentje maakte, heeft hem mentaal verrijkt en anders doen kijken, zoveel was wel duidelijk. Inmiddels telt zijn consortium circa
40 bedrijven en ruim 1000 medewerkers. Op de vraag wat hem
typeert als topondernemer antwoordde Breemhaar dat hij, onder
het mom van “Ik ben liever een goed zakenman dan een sympathiek persoon”, op een eerlijke maar ook zakelijke manier leiding
geeft aan zijn organisatie.

PAUL SMIT
Neurowetenschapper en cabaretier Paul Smit trakteerde de zaal op
een lesje ‘anders kijken’. Ons brein ziet wat het wil zien. En dat is
niet altijd betrouwbaar, zo bleek uit de voorbeelden die hij veelal
op hilarische wijze demonstreerde. Volgens wetenschapper Smit
komt dat omdat we in ons dagelijks leven, in ons doen en denken, gebruik maken van vaste patronen en daar van nature aan
vast houden. Zonder motivatie is er geen reden om dit te willen
veranderen of anders te willen zien. “Dat is ook de reden waarom
verandermanagement binnen bedrijven en organisaties vaak mislukt. Alleen door te willen veranderen, met passie en urgentie binnen alle geledingen van een organisatie, kan de cultuur binnen die
organisatie veranderen”, doseerde Paul Smit.
ANTICIPEREN OP MEGATRENDS IN HET BEDRIJFSLEVEN
‘Trendwatcher des vaderlands’ Adjiedj Bakas schotelde het aandachtige publiek de toekomstige wereld van het nieuwe technologische tijdperk voor. Van geruisloze elektrisch aangedreven
vliegtuigen en drone-bussen die ons in 20 minuten naar Amsterdam brengen tot alter-ego robots die de minder leuke klusjes ons
uit handen nemen. Het gaat het er volgens Bakas allemaal van komen. En was de vorige eeuw de eeuw van Amerika en van grote
bedrijven, zo wordt deze eeuw de eeuw van China en van snelle
bedrijven die adequaat kunnen anticiperen op veranderingen en
op kunnen schalen door samen te werken. “In de toekomst is het
niet de grote vis die de kleine vis opeet maar de snelle vis die de
trage vis voorbij schiet.” aldus Adjiedj Bakas.
Dit jaar staan er nog drie edities van de Ondernemersacademie
op de agenda. Namelijk op 26 juni, 11 september en 4 december.

DE GOEDE ZAAK OVDD

“Bij OVDD heb ik geleerd om vraagstukken
van meerdere kanten te bekijken, ik ben niet
de enige met een mening”

Dubbelinterview Greeke Robaard en Lyda Winata

Over besturen, politiek correct
en lekker jezelf zijn

De een zwaait af, de ander stapt in. Na zes
jaar OVDD-bestuur stopt Greeke Robaard,
eigenaar bij Koelhuis Dronten, er mee.
Haar opvolger – of misschien liever gezegd
‘tegenpool’ – is Lyda Winata. Zij runt met
haar man Yohan Reclamecentrum Solana,
ook in Dronten. Wat is er zo leuk aan
besturen?

“De vraag van Herman Vermeer sloeg bij mij destijds in

DOOR CARIEN VAN DER MAREL

Namens OVDD werk ik al jaren mee binnen de

als een bom. Ik, in het OVDD-bestuur? Ik ben helemaal
geen bestuurder en al helemaal niet politiek correct!
Een mening heb ik wel en rake opmerkingen kan ik
ook maken. Ik heb lang na moeten denken. Uiteindelijk
heeft ‘besturen’ – want dat kon ik dus wel – mij ontzettend veel gebracht,” vertelt Greeke Robaard.

Onderwijs en werkvloer
Lyda Winata: “Ik ben óók geen bestuurder, maar we
vinden overal wat van en er mag best wat gebeuren.
portefeuille Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
en van daaruit zette ik me onder meer al in voor
Beroepenmarkt On Tour. Ik ben leerkracht in het
basisonderwijs en heb zojuist een leergang gevolgd via
Talentenregio over samenwerken tussen onderwijs,
overheid en ondernemers. Ik ga dit thema niet los-
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DE GOEDE ZAAK OVDD

“De intensieve lijn die de OVDD heeft
ingezet op het thema Onderwijs en
Arbeidsmarkt ga ik voortzetten”

Save the date
Ondernemersacademie 2019
11 september
‘Factor geluk’
met Mirjam Spitholt
4 december
‘Gedragsverandering’
met Jan van Setten

laten, dit is echt mijn ding. Greeke heeft

ontwikkelen, er valt altijd iets te leren.

optimaal kunnen ontwikkelen. Ik noem

geholpen om de Ondernemersacademie

De thema’s zijn uitdagend en de sprekers

zo’n leerling een ‘heel mens’, en geloof

bestaansrecht te geven, ik ga dat niet

zijn top. De eerste avonden werden

mij, de werkvloer heeft zulke mensen de

overnemen. De intensieve lijn die de

bezocht door zo’n dertig tot veertig

komende tijd heel erg hard nodig.”

OVDD heeft ingezet op het thema

ondernemers, de laatste keer hebben we

Onderwijs en Arbeidsmarkt ga ik voort-

honderdzestig mensen geteld, dat is toch

Eyeopener

zetten.”

super!”

Hoe kijkt Greeke terug op haar OVDD-

Ondernemersacademie

‘Een heel mens’

lopen, ik had echt geen idee. Besturen en

De Ondernemersacademie – onderdeel

Wat zijn de drijfveren van Lyda om zich

politiek dat is voor mij geworden: lijnen

van de Sociaal Economische Agenda

vast te blijven bijten in onderwijs en

uitzetten, de langere termijn bepalen.

(SEA) – wil ondernemers opleiden

werk? “Als leerkracht vind ik dat mijn

Als ondernemer beslis ik vaak direct.

en verder ontwikkelen om succesvol

leerlingen bij hun overstap naar het

Door mijn tijd bij OVDD heb ik ontdekt

zakendoen te bevorderen en kennis te

voortgezet onderwijs tenminste op

dat je zaken vaker en serieuzer vanuit

delen tussen ondernemers. Greeke: “We

drie vragen antwoord moeten kunnen

verschillende invalhoeken moet bekijken

hebben onze doelgroep verlegd van star-

geven: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat

om zo tot de beste oplossing te komen.

ters naar starters én gevestigde onder-

wil ik? Ik wil dat ze gezien worden,

Dat was voor mij echt een eyeopener.”

nemers. Niet alleen starters moeten zich

zich gewaardeerd voelen en dat zij zich

periode? “Ik heb geleerd hoe de hazen
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Ruimte nodig om
te investeren?
Maak een afspraak.
Ik help jou graag verder met het realiseren van jouw
plannen. Bel mij op (0320) 292 600.

www.rabobank.nl/flevoland
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UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Buffetten

Personeelsfeest

Hapjes

Bedrijfsfeest

Live cooking

Feestmaterialen

Slump Catering & Events • Het Rister 11 • 8314 RD Bant • welkombijslump.nl

GASTCOLUMN

Meer dan alleen liefde
voor kunst

CAROLINE BIK

De vraag waarom we de Galerie en

Kunst is nooit waar of niet waar. Buiten

zaak staan of hangen. Af en toe komen

Kunstuitleen Aan de Amstel overnamen,

het aspect kwaliteit -die tot op zekere

deze kunstenaars buurten. Dat zijn

beantwoordde ik destijds steevast met:

hoogte te meten valt- is er weinig zo

eigenlijk de mooiste zaterdagmiddagen:

omdat we van kunst houden en ruimte

subjectief als de (emotionele) waarde

als kunstliefhebbers én kunstmakers-

over hebben, een soort van uit de hand

van kunst. Dat maakt erover praten zo

aanschuiven en het gesprek op kunst

gelopen hobby. Daar was niets van

boeiend. Dat kunst kan troosten, hebben

komt. Dan weet ik het ineens weer: dit

gelogen, maar drie jaar later besef ik

we ook mogen meemaken.

is geen werk, dit is inderdaad een uit de

dat ik toen geen idee had waar we aan

Klanten die ons vertelden over verlies,

hand gelopen hobby.

begonnen. Het heeft best wat bloed,

ziekte een opgelopen trauma of ander

zweet en tranen gekost om het ‘galerie-

verdriet, nadat een kunstwerk in onze

schap’ onder de knie te krijgen.

galerie aan die emotie raakte. Dat kunstwerken uit onze collectie bij mensen

Er kwam zo veel meer bij kijken dan

thuis een helende functie hebben,

liefde voor kunst en wat ruimte alleen.

ontroert me enorm. Ik vind het overigens

Sterker nog, bij zaken als de administratie kun je je creativiteit zelfs beter
thuis laten en gewoon zorgen dat je het
onder de knie krijgt, weet ik inmiddels.
Maar het heeft ons ook veel gebracht

“In de polder en op de Veluwe
wemelt het van de creativiteit”

waar we indertijd niet op gerekend
hadden. Zoals inzicht in wat kunst

ook fantastisch om van klanten te horen

met ánderen doet. Als kunstverza-

dat ze iedere keer glimlachen als ze naar

melaar bekeken we beeldende kunst

een bij ons geleend of gekocht werk

vooral vanuit onszelf. Wat raakt mij en

thuis aan de muur kijken.

waarom?
Iets waar wij drie jaar geleden óók geen
Als galeriehouders proberen we in de

weet van hadden, is dat het in de polder

huid van onze klanten te kruipen, te ont-

en op de Veluwe wemelt van de crea-

dekken wat hen raakt. De uitdrukking

tiviteit. Dat is natuurlijk niet allemaal

‘kunst verbindt’ wordt aan onze koffie-

van professioneel niveau, maar nu en

tafel regelmatig bewaarheid. Als mensen

dan stuiten we toch ook op kwalitatief

die elkaar nooit eerder ontmoetten, aan-

hoogstaand werk. Inmiddels is het een

schuiven en iedereen met iedereen in

uitdaging geworden om bij onze exposi-

gesprek raakt. Het zijn soms verrassend

ties steeds op z’n minst één lokale kun-

openhartige gesprekken, zomaar op een

stenaar te betrekken. Dit is al een aantal

zaterdagmiddag, in een boerenschuur

keren gelukt en van een aantal lokale

in het buitengebied van Biddinghuizen.

kunstenaars hebben we werk in onze

Profiel
Caroline Bik
Caroline Bik is stewardess bij KLM. Haar
partner Wim Schoonhoven is directeur
bij Cordaan, een grote zorginstelling in
Amsterdam. Wim woont al ruim dertig
jaar in de polder, Caroline streek er circa
zeven jaar geleden neer. Drie zomers
geleden namen ze Galerie en Kunstuitleen
Aan de Amstel over en verhuisden de
collectie van Dronten naar hun verbouwde
landbouwschuur in het buitengebied van
Biddinghuizen.
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

FAALKOSTEN,
MAAK JIJ ZE?

BETER TEN HALVE
GEKEERD...

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helman & Bügel Advocaten

Over faalkosten wordt vaak geschreven. Veelal gerelateerd
aan de bouwsector. Onlangs heeft ABN AMRO het rapport
‘Verspilde moeite’ uitgebracht waarin wordt ingegaan op de
gehouden enquête onder bouwbedrijven. Uit de enquête bleek
dat vier op de tien bedrijven inschat dat de faalkosten in hun
onderneming vijf procent of meer bedragen. Dan praat je over
miljarden euro’s.

... dan ten hele gedwaald
Helaas is de wet Werk en Zekerheid nooit helemaal een rustig
bezit geweest. Sinds haar invoering van 2015 is er al veel te
doen geweest over deze wet, die beoogt het ontslagrecht te
versoepelen en bepaalde tijdscontracten te beperken. Inmiddels
is er in de praktijk met deze wet de nodige ervaring opgedaan
en blijken deze ervaringen lang niet allemaal positief.

Wat zijn faalkosten?
Faalkosten zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden om
zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of die niet voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Wanneer je deze definitie leest, dan begrijp je dat dit niet alleen
in de bouw- en vastgoedsector speelt. We zien faalkosten ook
zeer regelmatig opduiken in de ict-sector en hoogstwaarschijnlijk komen ze ook voor in jouw bedrijf.

Soepeler ontslagrecht op basis van meerdere gronden
Waar het ontslagrecht soepeler zou moeten zijn geworden,
blijkt in de praktijk dat niet echt het geval. Sterker nog, het idee
bestaat dat het lastiger is geworden omdat aan de ontslaggronden strenge eisen worden gesteld. Er moeten voldragen
ontslaggronden worden voorgedragen, maar in de praktijk blijkt
dat het ontslag vaak wordt ingegeven door meerdere gronden,
zonder dat elk daarvan - op zich - als voldragen grond geldt. Dat
maakt dat het ontbinden van de arbeidsovereenkomst voor de
werkgever soms nauwelijks mogelijk is.

Aanbevelingen
Om faalkosten in de bouw en ict te reduceren, horen we vaak als
oplossingen: langjarige samenwerkingen en gestandaardiseerde
processen. In de praktijk is dit nog lang niet overal doorgevoerd,
maar wel noodzakelijk om faalkosten te verlagen. Wanneer je
veel met andere partijen samenwerkt aan een product of dienst,
dan is heldere communicatie, het managen van verwachtingen
en daarmee kennisdeling, cruciaal. Leer bij elk project van je
fouten en pas de opgedane kennis en vaardigheden toe bij
het volgende project dat je gaat uitvoeren. Wat bij faalkosten
ook speelt, is dat we meestal te snél willen. We nemen vaak
te weinig tijd om afspraken met onze opdrachtgevers nog een
keer door te praten, een realistische planning af te geven en een
risicoanalyse te maken. Pas deze simpele aanbevelingen toe en
op de langere termijn gaan je faalkosten naar beneden.
Vraag het je medewerkers
Zorg ervoor dat je faalkosten binnen je bedrijf niet gaat accepteren; maak het bespreekbaar met je personeel. Wanneer je
eerlijk en open met je medewerkers over dit onderwerp durft
te praten, kun je oorzaken bespreken en samen werken aan
oplossingen. Bedenk overigens dat het meestal niet aan één
werknemer ligt. Leg je nooit neer bij hardnekkig hoge faalkosten,
want ze kunnen het beleg op je boterham inhouden.

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl
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De regering heeft daarom besloten dit systeem in de wet aan
te passen. Het wordt daardoor mogelijk op basis van meerdere
gronden tot ontbinding van de overeenkomst te komen. Ook
wordt de ketenregeling weer aangepast en gaat zij terug van
2 jaren naar 3 jaren. Daarnaast vinden er aanpassingen in de
transitievergoeding plaats.
Het is een goede zaak dat deze wetswijzigen worden doorgevoerd, omdat de regeling zoals deze bedoeld is niet echt tot
haar recht is gekomen. Uiteindelijk blijken in veel gevallen de
ontslagregels eerder een obstakel te zijn dan de oplossing voor
arbeidsrechtelijke geschillen. Dat kan uiteraard nooit de bedoeling zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Er verandert dus nogal wat; reden genoeg om u daarover goed
te laten voorlichten. Het zou jammer zijn als u een verkeerde
beslissing neemt alleen maar omdat u een wetswijziging over
het hoofd heeft gezien. Wij zijn u daarbij uiteraard graag van
dienst.

Helman & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl

UITGELICHT

Min of meer verscholen achter
Multicopy en sinds kort A1Office,
zit de showroom van AB Profashion van
Annelies Bol. “Prima plek, precies tussen
de firma’s waar mijn doelgroep ook komt.”
De doelgroep is overigens eenvoudig te
omschrijven: de ondernemer.
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

Strak in het pak
of casual...
“Groot of klein, bv of zzp, kantoor of bouw,

de alledaagse mode. “De cyclus voor

verschillende maten en kleuren maar ook

ik kleed ze allemaal.” Strak in ‘t pak met

bedrijfskleding is meestal zo’n 4 tot 5 jaar.

verschillende snits en modellen brengt.

Annelies? “Niet perse in het pak, maar wel

Gedurende die tijd moet ik de kleding dus

En onderling combineerbaar. Bovendien

in bedrijfskleding met uitstraling, in werkkle-

ook kunnen leveren. Hetzij voor vervanging,

hebben ze ook een casual lijn, iets waar

ding die aan alle eisen voldoet, in veilig-

hetzij voor nieuw personeel. Dat zijn dingen

tegenwoordig meer vraag naar is, zo

heidskleding of in promotiekleding.”

waar ik vooraf in mijn advies rekening mee

hebben ze een ruitbroek en colbert, maar

Annelies Bol weet van wanten, met ruim

moet houden. Op dat gebied is werk en

ook een joggpants (joggingbroek in panta-

28 jaar ervaring in bedrijfskleding en zo’n 9

veiligheidskleding een stukje eenvoudiger.”

lonstijl). En vooral: goede kwaliteit.”

De laatste 7 jaar richt ze zich vooral op de

Zorgeloos

Dankbare ZZP-ers

representatieve kleding en op personal

“Maar mijn voornaamste rol in dit alles is

ZZP-ers zijn vaak dankbare klanten, ze

shopping.

het ontzorgen van de klant. Alles voor ze

gaan niet alleen voor ‘all the way’, maar

regelen, ze moeten er zelf niet naar hoeven

ze schenken ook echt aandacht aan hun

Personal shopping

omkijken. Ik neem veel werk uit handen.

kleding. “Ze weten wat ze willen. En ik vind

“Bij personal shopping ga ik op zoek naar

Daar moet je wel een zeker gevoel bij

het leuk om mensen mooi en goed aan te

passende kleding in die gevallen waar men

hebben, anders faal je. Er zijn tenslotte

kleden, dus een prima match. Maar ik voel

bij de reguliere bedrijfskleding buiten de

zoveel verschillende stoffen, modellen,

me op elk gebied thuis, van sportschool tot

boot valt. Vaak door de maat (extra lang,

maten, logo’s (eisen belastingdienst), arbo-

bouw, van school tot horeca, van bedrijfs-

kort of breed), soms door comfort of bijzon-

eisen enzovoort.”

park tot gemeente of provincie, van garage

jaar met een eigen bedrijf, kent ze de markt.

dere functie. Ik ga dan op zoek naar bijpas-

tot winkel.”

sende materialen en de juiste fabrikant. Op

Gründlich

het eerste oog is het verschil dan meestal

Bij de representatieve kleding gaat het

niet te zien.”

veelal om kostuums, overhemden, blouses,
pantalons, rokken en mantels. Natuurlijk

Continue levering

met bijpassende vestjes, stropdassen en

De trends en stijlen in bedrijfskleding zijn

sjaals. “Ik werk graag met Greiff, een Duitse

minder aan verandering onderhevig dan

leverancier die binnen een lijn niet alleen
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

Bijbels begrip ‘Rentmeesterschap’
staat bij Aeres centraal
Aeres Hogeschool Dronten groeit
tegen alle trends in. Aeres lijkt dit
jaar weer meer aanmeldingen voor
haar opleidingen te krijgen dan in
2018. Toen werden er 2245 studenten
genoteerd. Waar komt dit succes
vandaan?

Drs. H.P. de Vlieger, Rieke, directeur van Aeres
Hogeschool Dronten kan er slechts naar gissen. “We
sturen niet op groei. We sturen op kwaliteit. Als dat groei tot
gevolg heeft, dan is dat mooi meegenomen. In ieder geval is
de combinatie met ondernemerschap en rentmeesterschap (de
aarde voor toekomstige generaties in al zijn kwaliteit behouden)
een belangrijke factor. We zijn van een productiegerichte hogeschool gegroeid naar een betekenisinstelling. Daarbij hanteren
we het begrip Economy of Life met sleutelbegrippen als geven,
nemen en delen, mogen in plaats van moeten en zijn in plaats
van hebben.”

28

HANDEL & WANDEL 2 | 2019

VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

“Wij worden ook ingeschakeld voor bijvoorbeeld advieswerk en zijn
betrokken bij de voorbereiding van activiteiten op de Floriade”
Ondernemen kun je leren

Onderdeel samenleving

Aeres werkt vanuit de visie ‘Ondernemen kun je leren’. Rieke: “Als

Aeres is optimaal verweven in de Dronter samenleving, met

het in je bloed zit is het mooi meegenomen, maar je kunt het leren.

gemeente en provincie wordt intensief samengewerkt en bestaat

In al onze opleidingen gaat het om ondernemerschap. Wie wil leren

een brede inhoudelijke uitwisseling. “We worden ook ingeschakeld

ondernemen in de agrarische sector, die moet in Dronten zijn. En

voor bijvoorbeeld advieswerk en zijn betrokken bij de voorberei-

dat geldt voor de agrarische sector in de volle breedte, van teelt tot

ding van activiteiten op de Floriade. We willen elkaar inhoudelijk

en met export en ketens. Onze lectoraten sluiten aan op actuele

versterken, we hebben ruimte voor nog meer projecten.” De groei

vraagstukken in bedrijfsleven en maatschappij. Dat zorgt er voor dat

van het aantal studenten heeft consequenties voor de samenleving.

de dynamiek van de hogeschool goed aansluit bij hetgeen waarover

“Zeker, er komen tijdelijke onderwijsfaciliteiten bij, en ze moeten

het bedrijfsleven antwoorden wil hebben.”

ergens huisvesting vinden; een gevoelig punt in de Dronter politiek.

De Aeres docenten komen veelal ‘uit de klei’. “Soms na 10 jaar of

Studentenhuisvesting bouwen is niet aan ons, we mogen geen

langer in het bedrijfsleven te hebben rondgezworven. Ze hebben

onderwijsgelden gebruiken voor het huisvesten van studenten

allemaal die hang naar studenten, naar onderwijs, naar het willen

(gelukkig werd pas bekend dat er wel een projectontwikkelaar is

begeleiden van studenten, maar ook naar praktijkonderzoek. Dat

gevonden die bereid is 250 woonunits te realiseren voor studenten).

maakt ze betrokken, scherp en uniek. Het mooie is dat er niet

Maar naast alle mooie projecten en het oplossen van vraagstukken

gewerkt wordt met door docenten bedachte opdrachten. De onder-

kijk ik persoonlijk ook met veel plezier naar onze steun voor maat-

zoeksvragen komen vanuit het bedrijfsleven.”

schappelijke doelen; met de kennismakingsweek, de goede doelen
week en de traditionele (inmiddels 40 jaar) biggenmarkt.”

Vraagstukken
De projecten tussen studenten en het bedrijfsleven vormen de rode
draad in de opleidingen. De praktijklocaties aan de Wisentweg
geven volop gelegenheid voor experimenteren. “Zo is in de opleiding
diergezondheid & management het Hulphondenhuis ontstaan.
De opleiding, gericht op huisdieren, geeft mogelijkheden richting
management dierenartspraktijk, in de voedingsindustrie en huisdierwinkelketens. Die studenten hebben dus iets met huisdieren, maar
ook zij moeten onderzoek doen. In het Hulphondenhuis wonen vier
studenten een jaar lang, ze wisselen dan drie keer van hond. De
feitelijke training wordt verzorgd door de Stichting Hulphond. De
studenten doen vervolgens onderzoek naar de betekenis van het
‘hulphond’ zijn. Wat betekent het voor het welzijn van het dier? Doel
is een mooie samenwerking te krijgen tussen training en praktijk,
waarbij er uiteindelijk zo weinig mogelijk honden uitvallen bij de
gastgezinnen. En als vervolg daarop kunnen we onderzoek doen
naar bijvoorbeeld betere fok, afgestemd op hulphonden.”

Drs. H.P. de Vlieger, Rieke, Directeur Aeres Hogeschool Dronten

Praktijkfaciliteiten
“Aan de Wisentweg zit ook ons Agri Innovation Centre. Alle techniek
is daar geconcentreerd, dus precisielandbouw, robotica, big data.
Doordat we meer zichtbaar zijn vinden er veel activiteiten plaats met,
voor en door het bedrijfsleven. De komende maanden wordt eerst
in en later naast het Agri Innovation Centre ook Abemec (ex Van
Arendonk) gevestigd. Daar gaan we nauw mee samenwerken, onder
andere op het gebied van robotica.”

HANDEL & WANDEL 2 | 2019
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DOSSIER NETWERKEN

Tik jij een eitje mee?

Business Breakfast Club
Donderdag 16 mei 2019... De zonsopgang is mooi deze ochtend. Een rode waas
kleurt de lucht boven het Ketelmeer. Om 06.30 uur stap ik in de auto op weg naar
BrasseRia in Dronten. Deelnemers van de Business Breakfast Club, kortweg BBC,
tikken hier elke donderdagochtend een eitje weg. Wakker worden!
DOOR CARIEN VAN DER MAREL

06:45

07.20

Na de 1-minuut pitch houden alle

Profiel

binnen, allereerst op zoek naar een kop

ondernemers een 30 seconden pitch. De

koffie. Tom Dekker is al uren op, zo lijkt

meeste pitches zijn origineel en naturel,

Fred Visch

het; hij begroet iedereen enthousiast. Er

ik merk dat ze dit vaker doen. Henk

worden handen gedrukt, de sfeer is open.

Slump introduceert een nieuw concept

ontbijt-netwerksessies. “We hebben tweeëntwintig

‘bouw je eigen burger’, waar Tom Dekker

deelnemers en zouden graag groeien richting de

De ondernemers druppelen langzaam

Fred Visch, eigenaar bij Visch Consultancy, is
sinds januari voorzitter van de BBC en leidt de

dertig tot veertig. Wij staan voor branchebescher-

07.00

handig op inhaakt: “dat doen wij al twee

We lopen de presentatieruimte van

iedereen scherp. Jacques Huijbregts van

BrasseRia binnen, op tafel staan naam-

Huijbregts Automatisering pitcht over

bordjes van de deelnemers. Deze worden

CEO fishing, dat zijn nepfacturen van

elke week gehusseld, “goed voor de

directeuren; “trap er niet in en bel altijd

voor een klant op zoek naar een regio-

contacten”, volgens Jan van de Walle,

na.” Anneke de Vos van bloemenshop

nale arbo-dienst. De aanbevelingen en

een van de ondernemers en eigenaar bij

Anemoon besluit het rondje pitches met

de week-omzet worden door de penning-

Nieuwe Stroom. Het ontbijt is gevarieerd,

het thema Moederdag. “Heb je geen zin

meester bijgehouden.

gezond en lekker. Dan klinkt opeens

om naar je moeder of schoonmoeder te

applaus. Marieke van den Eshof, terug

gaan, wij bezorgen deze week ook boe-

van zwangerschapsverlof, komt binnen.

ketten op zondag.”

jaar.” De heren zijn gevat, het houdt

ming, maar er zijn nog genoeg vakgebieden die
we met een expert kunnen invullen.”

08.05

BBC kent een heel aantal commissies,

Ze werd duidelijk gemist, “goed dat je er

07.35

iedereen doet wat. Tegen het einde van

Dan volgt het rondje aanbevelingen.

voortgang van hun ideeën en activi-

Naast omzien naar elkaar, kennis delen

teiten terug. Wat wordt er veel bedacht,

Een speciaal moment breekt aan, het is

met elkaar, persoonlijke ontwikkeling

geregeld en uitgevoerd! Het ontbijt loopt

tijd voor de 1-minuut pitch. Twee onder-

en betrokkenheid, zijn de onderne-

op zijn eind. Hier en daar wordt nog een

nemers hebben recent een 1-op-1 gesprek

mers hiervoor gekomen: omzien naar

aantal zaken nagevraagd en uitgezet.

gehad en geven een korte presentatie.

omzet voor elkaar. Over en weer doen

Daarna vervolgen alle deelnemers hun

Pascal Koster van CTS Led Solutions geeft

de deelnemers aanbevelingen, worden

(succesvolle) werkdag, aan de start zal

zich eenmalig uit als echtscheidingsad-

elkaar warme leads gegeven en gooien

het niet liggen.

vocaat van WET advocaten en Marieke

mensen zoekvragen in de groep. De een

van den Eshof ‘zorgt voor licht in de

is enthousiast over de bureaustoelen

Meer informatie over de Business

duisternis met de hippe en duurzame

van A1 Office waarop je kunt fietsen, een

Breakfast Club of als gast een keer

LED verlichting van CTS’. Het is een

ander heeft een werkzoekende voor BDE

deelnemen? Meld je dan aan via

komische pitch, wederom applaus.

Personeelsdiensten en een volgende is

info@bbcdronten.nl.

weer bent!”

07.15

de sessie koppelen alle commissies de
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WET

Advocaten
Mediators

Want

een professional
adviseert beter

Daarom ...

www.wet-advocaten.nl
T: (0321) 315554

De voordelen van lid worden
Ontmoet collega-ondernemers bij
netwerkbijeenkomsten en borrels

Vergaar nieuwe
kennis en inzichten

OVDD behartigt gezamenlijke
belangen

Samen sta je sterker

Meld je aan op: www.ovdd.nl/lid-worden

Ondernemer in Dronten?
Laat weten wat u voor de Gemeente
kan betekenen!

Welkom in onze Database
De Database Lokale Ondernemers (DLO)
is een database van lokale ondernemers
die zich hebben aangemeld als mogelijke
opdrachtnemer voor gemeente Dronten.
Deze database is december 2018 van start
gegaan. Om beter inzicht te krijgen in
de lokale ondernemers die, op basis van
objectieve gronden gevraagd kunnen
worden voor het uitvoeren van opdrachten
voor gemeente Dronten, heeft de
gemeente voor de lokale ondernemers
een webformulier gecreëerd om zich
te kunnen registreren als mogelijke
opdrachtnemer.

We kenden u al, maar toch…
Ook als één van onze afdelingen al eerder met u werkte, is het goed
om opgenomen te zijn in de database. Als u daarin opgenomen wilt
worden is het belangrijk dat u zich registreert bij ons, want als u niet
bekend bent maakt u minder, of geen kans op een opdracht.
Per inkooppakket wordt bekeken hoeveel ondernemers zich
hebben aangemeld en wat de manier zal zijn waarop wij, op basis
van objectieve gronden, ondernemers kansen geven op het verwerven
van de opdracht.
Tot nu toe hebben zich 65 ondernemers aangemeld. Dit is natuurlijk
slechts een deel van de ondernemers die in de gemeente Dronten zijn
gehuisvest. In de database ontbreken immers ook nog ondernemers
die al werkzaamheden voor ons uitvoeren!

Inschrijven kan heel eenvoudig via het invullen van het webformulier
op www.dronten.nl. Zoeken op ‘Database Lokale Ondernemers’.

UIT DE REGIO

Ondernemersverenigingen uit
Noordoostpolder werken aan fusie
Groendorpen (OVG). Lange tijd was een samenwerking wegens verschillen tussen de

Topcentrum
E-commerce blijft
groeien in regio Zwolle

dorpen en Emmeloord niet te realiseren, maar nu lijken de issues voor een groot deel

De E-commercesector staat te

opgelost. Het is de bedoeling dat de organisaties tijdens het Pieperfestival in Emmeloord

springen om goed gekwalificeerd

in september officieel samengaan en een nieuwe naam en logo onthullen. Na de fusie zal

personeel. Webshops en dienstverle-

de vereniging de grootste van de Flevolandse verenigingen zijn. In het verleden organi-

nende bedrijven hebben de komende

seerde OVDD al eens gezamenlijk evenementen met de BAN. De verwachting is dat in de

jaren gemiddeld per bedrijf tussen de

toekomst ook weer samenwerking aan de overzijde van het Ketelmeer zal worden gezocht.

vijf á tien goed opgeleide werknemers

Bij onze noorderburen in de Noordoostpolder wordt er gewerkt aan een fusie
tussen Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en Ondernemers Vereniging

nodig om te blijven ontwikkelen en aan
de klantvraag te kunnen voldoen. Dat
meldt Kennispoort Regio Zwolle. Om hierin
te ondersteunen, zijn tientallen bedrijven,
de 21 gemeenten uit de regio Zwolle, de
provincies Flevoland en Overijssel en vijf
onderwijsinstellingen twee jaar geleden
een samenwerking aangegaan onder de
naam Topcentrum E-commerce. Zo start de
opleiding E-commercemanager met ingang
van september op een tweede MBO. Ook
wordt hard gewerkt aan een tweejarige
E-commerce opleiding op Windesheim.

Flevo Zakenfestival 2019 in
nieuwe terminal Lelystad Airport
De derde editie van het Flevo Zakenfestival vindt op 25 en 26 september
plaats. Op een originele locatie: de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Mede-

Nieuwe voorzitter
VNO-NCW Midden

organisator Peter Rijsenbrij schrijft op de website van het evenement: “Hier gaat het straks

“Ik geloof dat wanneer je wilt en je het

allemaal gebeuren, als Lelystad Airport open gaat als passagiersluchthaven. Die vibe voel

samen doet er heel veel mogelijk is”, citeert

je nu al en dat zal straks met het Flevo Zakenfestival alleen maar meer zijn. Het past ook

VNO-NCW Midden hun kersverse nieuwe

goed bij waar Zakenfestival nu staat. We zijn volwassen geworden.” flevozakenfestival.nl

voorzitter Marcel Hielkema. De 49-jarige
oud-voorzitter van Gelderland volgt
hiermee Jacco Vonhof op. Hielkema is

Minder Flevolandse faillissementen 1e kwartaal

al zes jaar op diverse posities actief
binnen de vereniging. Hielkema wil

Landelijk kwamen er in het eerste kwartaal van 2019 volgens onderzoek van Graydon

blijven kijken naar de toegevoegde waarde

50.000 nieuwe bedrijven bij. Het aantal faillissementen steeg licht, maar Flevoland

voor VNO-NCW in een veranderende

was hier met een afname van 30 procent een positieve uitzondering op. Graydon

wereld. “Om dat te bereiken wil ik veel meer

vergeleek de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar met die van het eerste kwartaal van

input ophalen bij de leden; wat speelt er bij

2018. In de meeste provincies nam het aantal faillissementen licht toe. In onze regio waren

hen, waar maken zij zich zorgen over, hoe

de enige twee provincies te vinden met een afname: Overijssel (-9%) en Flevoland (-30%).

kunnen we ondernemersklimaat verbeteren?”, aldus Hielkema.
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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

IJsselkade 47
Kampen
038 - 34 46 404

VERHUREN

I

vsomakelaars.nl
info@vsomakelaars.nl

TAXEREN

Ook een energierekening
waar u blij van wordt?
WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

Wouda zonnepanelen
• Korte terugverdientijd
• Hoog rendement en duurzaam
• Voor particulieren en ondernemers
• BTW teruggave voor particulieren
• Stimuleringsmaatregelen van de
overheid voor ondernemers

UU

Kijk op wouda.nl

EN
ER

RZAAM

INSTALL

D
Wouda heeft ruime ervaring in het ontwerpen en plaatsen van PV
systemen. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij overal prima
uit de voeten. Zo plaatsen wij zonnepanelen op schuine of platte
daken of op golfplaten. Voordat ons team een installatie ontwerpt,
onderzoeken wij eerst de bespaarmogelijkheden die u kunt behalen.
Daarna ontwerpen en realiseren wij uw installatie.

De panelen die Wouda levert, worden ingekocht bij betrouwbare
partners. Zakelijk investeren in zonnepanelen is aantrekkelijk door
het hoge rendement, een verduurzaming van uw bedrijfsvoering
(MVO) en er zijn fiscale voordelen mogelijk. Zowel zakelijk als privé.
Op onze website staan de stimuleringsmaatregelen van de
overheid: www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Een berekening van uw voordeel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 0321 - 38 60 60 of mail naar info@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

