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slaagt Wim van der Wekken met zijn drukke-

SCHOONGROEP
NEDERLAND

SCHOONGROEP
NEDERLAND
deelnemer

Mirliton
De Gouwe 26
8253 PA Dronten
Tel: 0321 - 380646
www.mirliton.nl

www.mlverzekeringen.nl
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Uw gesprekspartner voor
zakelijke verzekeringen!

Voor úw zekerheid!

Duit 5
8305 BB Emmeloord
T: 0527 - 276 180

OM TE BEGINNEN
WAAR MAAK JIJ
JE EIGENLIJK DRUK OM?

S

inds het omvallen van de Lehman Brothers in september 2008 praten we alleen nog maar
over de crisis. Eerst noemden we het een vertrouwenscrisis, later een financiële crisis en
nu een eurocrisis. En als we Frau Merkel mogen geloven, duurt het minimaal nog tien jaar

voordat we de dip enigszins te boven zijn. Tegen die tijd hoop ik 60 te zijn. Mooi…, maar zeker
zo belangrijk: zal uw pensioen er tegen die tijd nog zijn? Bestaat België dan nog? Is het CDA dan
ingelijfd door D’66? Is Griekenland onder de EU-landen verdeeld in kleine porties? Is Wilders
bekeerd tot radicale Moslim? Heeft Rabobank zijn tripple-A status dan nog? Is er in de tussenliggende jaren een oorlog in Europa gevoerd? Maakt het voormalig Flevoland deel uit van één grote
noordelijke provincie? Is de helft van ons prachtige winkelcentrum SuyderSee omgebouwd tot
wooncentra voor ouderen?
„Lekker belangrijk allemaal?” Nee, dit zijn niet mijn woorden, maar die van Generatie Z. Zeg maar
de jongeren tot grofweg 20 jaar. Over tien jaar wijzen zij ons de weg. Deze generatie is wars van
hiërarchie, gezag, gevestigde orde en bestaande instituties. Ze heeft schijt aan bijna alles.
Inderdaad, behalve aan zichzelf, haar persoonlijke voorkeuren en haar netwerk. Dit netwerk
bepaalt wie ze zijn en wat ze beweegt. Ze komen voor elkaar op en kennen geen geheimen. Tegen
die tijd is ‘de baas’ geen baas meer, maar bepaalt Generatie Z de normen en waarden voor de
verhoudingen op de werkvloer. Onder het werk vrij nemen om het kind van de crèche te halen?
Gewoonste zaak van de wereld. Social Media op de werkplek in de baas zijn tijd? Dat staat niet ter
discussie: het is graag of niet baas. 24/7 online zijn is geen keuze of recht, maar een voorwaarde
om te kunnen functioneren. In werk én privé. Het leven krijg je om er maximaal van te genieten
en werken doe je als je dat het beste uitkomt.
Beetje gechargeerd allemaal? Zou best kunnen, maar wie goed let op wat er allemaal gebeurt in
de wereld, signaleert dat de nieuwe toon al wel gezet wordt. De dertigers, veertigers en vijftigers
van nu zijn dus gewaarschuwd. Ons verzetten tegen de opkomende generatie met een compleet
andere visie op functioneren in een samenleving, heeft geen enkele zin. Veel verstandiger is het om
naar ze te luisteren, om ze te leren begrijpen en respect voor hun opvattingen te tonen. Nee, zeker
niet omdat we geen tegengas zouden mogen geven. Maar wel uit gezond respect. Want we zullen
Generatie Z hard nodig hebben om de puinhopen op te ruimen die wij met z’n allen gemaakt hebben. Of zou Frau Merkel het uiteindelijk allemaal te somber hebben ingezien. Ik dénk van niet.
Kom op Generatie Z, ik reken op jullie!

Hoofdredacteur
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Koos in’t Hout

KORT NIEUWS
TOKYO BIEDT
NIEUWE MANIER VAN UITGAAN

M

et het voor de regio totaal concept Tokyo heeft horecagelegen-

len mensen met vrienden goed kunnen zitten en er lekker wat bij eten

heid De Rede in Dronten sinds 27 oktober jl. een nieuwe

en drinken, zoals sushi en proeverijgerechtjes en goede champagne en

uitgaansvoorziening. Volgens bedrijfsleider Jeroen Groot biedt

wijnen. Dat noemen we ‘sharing diner’.” Elke vrijdag en zaterdag vanaf

de gerenoveerde ruimte een combinatie van eten, drinken en entertain-

18.00 uur tot de vroege uurtjes is jong en oud welkom. Op zaterdag zor-

ment. „Het is uitgaan met een extraatje. We hebben ons via internet

gen een dj en live entertainment voor extra sfeer. Voor de luidere dans-

en horecabezoeken breed georiënteerd in Europa om de meest actuele

muziek kunnen gasten vanaf 22.00 uur terecht in de New Vegaszaal.

uitgaanstrends te vinden. Een discotheek slaat niet meer aan; liever wil-

DETAILHANDEL VRAAGT REGIE
Sterke, evenwichtige lokaalregionale detailhandel creëer je door als gemeente, ondernemers en vastgoed af te stemmen en keuzes te maken.
Dat is de strekking van de Detailhandelnota van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (GEF). Zo blijf je de klant ook structureel
trekken. Mariëlle Baars, adviseur Regionale Economie van de KvK: „De markt verandert flink. Allereerst heeft online shoppen via telefoon en
internet geleid tot een heel andere winkelbeleving. Tegelijk wil of kan de consument door de crisis minder besteden.” En door de vergrijzing en
bevolkingsafname vermindert de consumptie; in Flevoland overstijgt het detailhandelaanbod de toekomstige consumptiebehoefte met maar
liefst 20%.
De 25 gemeenten in de GEF-regio gaan verschillend om met de spreiding van detailhandel. Sommige plaatsen stellen hun bedrijventerrein
6 Handel & Wandel

bijvoorbeeld beschikbaar. Maar daar ziet de KvK nadelen in. Zo bestaat de kans op het wegtrekken van aanbod en daarmee leegstand in de
bestaande winkelcentra. En is de consument bereid om naar een bedrijventerrein te gaan? Baars: „De ontwikkeling van
De Noord in Dronten is mooi, maar wat betekent dat voor de bestaande detailhandel in winkelcentrum SuyderSee? Wij geloven meer in bundeling, kwaliteit en onderscheidend vermogen. Marktwerking is goed, maar een regiorol bij het aanbod van detailhandel is essentieel. Ondernemers
moeten enigszins weten waar ze aan toe zijn.”

KORT NIEUWS
TAPAS VOOR VITT-VRIJWILLIGERS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Z

BEROEPENMARKT ON TOUR

o’n 25 vrijwilligers van de Vrijwillige Intensieve Terminale
Thuiszorg (VITT) zijn donderdagavond 27 oktober verrast als
blijk van waardering voor hun intensieve vrijwilligerswerk.

Met een groeiende, jonge beroepsbevolking heeft Dronten een

Zij werden getrakteerd op een verscheidenheid aan heerlijke tapas.

sterke troef in handen. In de economische visie van de gemeente

Achter het fornuis en in de bediening stonden tien medewerkers van

Dronten is een groot aanbod van gekwalificeerd personeel meer

Rabobank Flevoland. Zij werkten samen met negen jongeren van Jeugd

en meer vestigingsfactor voor bedrijven. Om die reden heeft de

& Jongerenwerk van De Meerpaal. Het geserveerde eten in de jongeren-

kerngroep ‘Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt’ het initiatief

ruimte in De Meerpaal smaakte voortreffelijk, zo bleek uit de reacties van

BEROEPENMARKT ON TOUR opgestart.

de VITT-ers. Janet Klijnstra, manager van het betrokken team Marketing,

Door leerlingen op korte momenten in aanraking te laten komen

Communicatie & Coöperatie van Rabobank ervoer het als bijzonder.

met het bedrijfsleven in de gemeente, wil de kerngroep bereiken dat

„Wij als team vinden het allemaal leerzaam en dankbaar om zo eens

meer jeugd en jongeren invulling geven aan hun arbeidstoekomst in

heel concreet wat voor een ander te betekenen. Mooi vond ik ook de

de gemeente Dronten. Voor deze kennismaking worden bedrijven

betrokkenheid van de jongeren. De jongste was dertien en zij deed toch

uitgenodigd deel te te nemen en leerlingen van het Voortgezet en

volop mee.”

Middelbaar onderwijs en het Beroepsonderwijs in Dronten.
De kerngroep ‘Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt’ is in het leven
geroepen nadat de gemeenteraad februari 2010 de economische
visie ‘Koersen op Karakter’ heeft vastgesteld. In de kerngroep
nemen vertegenwoordigers deel uit onderwijs, OVDD, gemeente
en Kamer van Koophandel. De intentie is dat het initiatief jaarlijks
terugkeert. Alle bedrijven die belangstelling hebben om deel te
nemen aan het ontmoetingsproject kunnen zich wenden tot het
secretariaat van de OVDD via info@ovdd.nl of bij Christina Weenk,
beleidsadviseur economische zaken van de gemeente Dronten:
c.weenk@dronten.nl.

DRONTEN HORIZON
De tweede editie van Dronten Horizon is uit. De update van

SHOPPLEZIER IN
‘STRAATJE VAN KAATJE’

het economische boekje is hét visitekaartje om bedrijven ‘van
buiten’ te enthousiasmeren zich in Dronten te vestigen. Met korte
enthousiaste verhalen van ondernemers uit de gemeente Dronten,
feiten en cijfers in heldere grafieken en actieve fotografie van Reinier
Gerritsen wordt een beeld gegeven van ons ondernemersklimaat. In
de nieuwe editie spreken Arthur Helling, Bert Trompetter en Trudy

Eigenlijk zes, want ‘Kaatje’ kent eigenlijk zes shops. Met dit ver-

Stoker over de kerngroep Wervingskracht, waar zij aan deelnemen.

nieuwende shop-in-shop-model aan het ‘Straatje van Kaatje’ denken

Willy van Lankveld, managing director van Van Lankveld Logistics

eigenaresse Jannie Kanis, bedrijfsleidster Lizet Verheul en styliste Paulien

vertelt waarom hij heeft gekozen voor Swifterbant als uitvalsbasis

Mulder voor zowel jong als oud een apart, leuk en gevarieerd aanbod te

voor zijn transportbedrijf. Daarnaast zijn er gesprekken met o.m.

hebben. Bijzondere modemerken als NAFNAF en Object, leuke woonac-

VNO-NCW-MKB voorzitter Nico van Staveren en Walibi Holland

cessoires en verrassende cadeaus zijn er verkrijgbaar; van dameskleding

directeur Macha van Till. De nieuwe editie van Dronten Horizon

en -schoenen tot armbanden, schilderijen, stoeltjes en servies. De winkel

maakt deel uit van een DM campagne in de Netwerkregio Zwolle

ademt een beetje de sfeer van haar zusje ‘Jannekee’, bijvoorbeeld met de

en het verspreidingsgebied van het magazine Bedrijventerreinen.

gerestylede toonbank. „Dat oude vertrouwde stralen we met de naam

Ondernemers in Dronten die graag op hun bedrijfsbalie of op

ook een beetje uit”, vindt Verheul. Verder hebben de zes verschillende

salontafels de Dronten Horizon aan hun relaties willen aanbieden,

ruimtes elk hun eigen kleuren en sfeer, waardoor je je telkens in een

kunnen een berichtje sturen naar citymarketeer Huib Veldhuijsen

andere omgeving waant. „Afhankelijk van trends en seizoenen, zoals de

via h.veldhuijsen@dronten.nl.

kerstperiode, gaan we de shops anders inrichten.”
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Sinds 28 oktober jl. is de Redepassage in Dronten een winkel rijker.
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KIJKT U
EVEN MEE?
Zo opvallend als de reclame-uitingen zijn die PPP Group voor haar
klanten produceert, zo onopvallend oogt op het eerste gezicht de website. Netjes, maar erg sober. Op het kleurrijke logo en de onderkant

U zoekt een cateraar of verhuurder van materialen?

na, is alles in zwart-wit uitgevoerd. Dit geeft rust, maar zorgt er ook
voor dat de frisse uitstraling ontbreekt die wenselijk is bij een bedrijf
dat grote zeefdrukken en digitale prints levert. De slogan van PPP is
‘We know how to impress’, maar die tekst is in dusdanig licht grijs
uitgevoerd dat hij op de achtergrond nauwelijks leesbaar is. Wel leuk is
de footer met bewegende vervoersmiddelen en billboards. Het is ech-

U zoekt een locatie of heeft zelf een locatie?
Wij zijn graag van de partij!

ter niet direct duidelijk dat je hierop kunt klikken om meer informatie
te krijgen over de betreffende producten.
De navigatie van de website heeft PPP opgesplitst in een horizontale
en een verticale balk. De horizontale balk herbergt de pagina’s met

bezoek onze website

mp.nl

www.partyserviceslu

bedrijfsinformatie, terwijl de verticale balk knoppen bevat die direct
Het Rister 11 • 8314 RD Bant
Tel. 0527 - 27 43 27 • www.partyserviceslump.nl

naar de verschillende producten leiden. Dit komt de duidelijkheid ten
goede en zorgt ervoor dat bezoekers sneller bij de producten terecht
komen. Op de productpagina’s is geen bestelmogelijkheid, maar staan
beschrijvende teksten en ondersteunend (portfolio) beeldmateriaal.
Meer interactie, door bijvoorbeeld direct contact op te kunnen nemen
met een adviseur, zou de bezoeker meer verleiden tot actie. Voor de
gehele website geldt dat de teksten weliswaar kort en bondig zijn
geschreven, maar worden weergegeven in een veel te klein lettertype.
Zeker op moderne beeldschermen met hoge resolutie, die tekens al
kleiner weergeven dan voorheen het geval was, is de tekst heel slecht
leesbaar.
PPP profileert zich als internationale speler van formaat, maar is niet
in die hoedanigheid te vinden in zoekmachines. Slechts wanneer
‘Dronten’ of de bedrijfsnaam wordt toegevoegd aan de zoekterm, komt

%FGPSNVMFWPPS
ESVLXFSL
[POEFSTUSFTT

www.pppnederland.nl hoog naar voren in Google. De teksten zijn niet
geoptimaliseerd, wat overigens ook een lastige klus is bij het brede
productaanbod op verschillende locaties. Daarnaast maakt de website
gebruik van ouderwetse en zoekmachineonvriendelijke technieken
zoals inline-frames, en zijn zelfs de simpele metatags niet volledig ingevuld. Als beschrijving bij Google staat dan ook geen bedrijfsinformatie,
maar een citaat uit een oud nieuwsbericht.
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De website zit absoluut niet slecht in elkaar, maar is inmiddels ingehaald door nieuwe technieken. PPP zou er goed aan doen om de site
te herzien, zodat deze weer bij de tijd is en er extra omzet gehaald kan
worden via internet.
www.pppnederland.nl

KORT NIEUWS
STATION DRONTEN EINDSTATION BIJNA BEREIKT
Eind volgend jaar, 12-12-2012, is Dronten officieel per trein bereikbaar.
De rails liggen er al en ook het NS-station is vergevorderd. Met de inrichting van de stationsomgeving is een start gemaakt.
Naar verwachting wordt het NS-station per 1 juli 2012 – tijdig - opgeleverd. Dit is vooral afhankelijk van de aanbouw van de extra trapopgangen aan de oostzijde en de fietsenstallingen. Het nieuwe station
op zeven meter boven De Noord telt vier sporen om het passeren van
doorgaande treinen beter mogelijk te maken. Verwacht wordt dat zo’n

gemeente zal het beheer van het terrein verzorgen. Over de bouw van

3.500 reizigers via station Dronten per dag gebruik gaan maken van de

de stationsomgeving en de fasering (denk aan wegomleidingen) wordt

trein. De lengte van 270 meter per perron biedt genoeg ruimte.

begin december 2011 voor alle betrokkenen een informatieavond

De NS start in februari 2012 met de aanleg van een P+R terrein; de

georganiseerd.

WIJKSCHOUW STIMULEERT LEEFBAARHEID HANZEKWARTIER
wil de werkgroep vooral bewustwording creëren. Door het jaarlijks terug
te laten keren, worden de ontwikkelingen ook zichtbaar. „We zijn blij dat
de gemeente daarin een stimulerende partner is. Hopelijk pakken steeds
meer ondernemers en privaat eigenaren ook de handschoen op.”

BUREN ONTMOETEN BUREN
IN SWIFTERBANT

V

Voor de zesde keer heeft de gemeente Dronten haar periodieke
rijdagmiddag 4 november jl. heeft een delegatie van elf personen

bijeenkomst ’Buren ontmoeten Buren’ georganiseerd. In het bedrijf

een buurtschouw gehouden in het Hanzekwartier. Zes onderne-

VM Service in Swifterbant kwamen op maandagavond 31 oktober jl.

mers en vertegenwoordigers van de OVDD en gemeente Dronten

twintig ondernemers en een tiental vertegenwoordigers van de ge-

liepen twee uur mee over het bedrijventerrein, waaronder verantwoor-

meente bijeen. Doel van de netwerkbijeenkomsten is meer bekend-

delijk wethouder Hans Engelvaart en projectleider Hanzekwartier Ed

heid tussen ondernemers onderling en met de gemeente te krijgen.

Gijsen.

Jan Willem Peters van de OVDD ziet het voordeel van dergelijke
bijeenkomsten: „Sommige ondernemers kennen elkaar helemaal
niet. Misschien kun je wel wat voor elkaar betekenen.” Ook de ge-

die de leefbaarheid op het verouderde terrein moet bewaken en de

meente bij monde van accountmanager Caroline Bongers is blij met

verpaupering en onveiligheid moet tegengaan. Remko Bosma van Wouda

de aanwezigheid van veel ondernemers: „Allereerst is het gezellig

Installatietechniek trad dit keer op als gastheer. Hij ziet een positieve

en nuttig om eens bij een ander bedrijf te kijken. En door langs te

verandering ten opzichte van twee eerdere bijeenkomsten: „Over het

komen op de industrieterreinen, horen we als gemeente veel sneller

algemeen heeft de gemeente de openbare ruimte en panden goed aange-

wat er leeft bij ondernemers.” Waarschijnlijk komend voorjaar staat

pakt en bijgewerkt. Ook een aantal ondernemers hebben onze wensen

de zevende editie van ’Buren ontmoeten Buren’ gepland. Dit zal

ter harte genomen.” Nu het nieuwe Hanzekwartier nog op zich laat

dan op industrieterrein Businesszone Delta in Dronten gebeuren.

wachten, is het zaak om de wijk leefbaar te houden. Met de wijkschouw
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Anderhalf jaar geleden is het initiatief tot een werkgroep ontstaan,

Onuitputtelijke bron
van inspiratie
Samen voor succes

www.jonglaan.nl

accountants belastingadviseurs
De Rede 60, Dronten
telefoon 0321 31 26 10
e-mail dronten@jonglaan.nl

Horecacentrum ‘t Wisentbos
De locatie voor:
• Vergaderingen

* gebruik van Wiﬁ netwerk

• Trainingen

* beamer - ﬂapover

• Presentaties

* lunch-, brunch- warm/koudbuffet

• Workshops
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Horeca bedrijfsleider Dhr. Ron Doesburg 06 10187444

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd
in rijopleidingen maar ook in:
- Ondernemersdiploma:
- Goederenvervoer
- Busvervoer
- Taxivervoer
- Nascholing voor:
- Vrachtautochauffeurs
- Buschauffeurs
- Veiligheidadviseur
- Heftruck veiligheidscertificaat
- E achter B
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Miriam Breg van GroenRijk Dronten:

„GROEIEN OP BASIS VAN GOED KLANTENADVIES”
Kleurige accenten en goudtinten in verschillende
artikelen duiden op het aantrekken van de markt,
signaleert Miriam Breg van GroenRijk Dronten.
Dat is wenselijk, want hoe leuk het ook is, het is
keihard werken om een tuincentrum te runnen.
Met het streven naar een ideale mix van producten, promotieactiviteiten, personeel en prijs gaat
GroenRijk Dronten de concurrentie aan.

W

e verkopen een beleving”, vertelt Miriam Breg die samen met
haar man Huub al twintig jaar de vestiging runt. Ze hebben
meegelift op de populaire televisieprogramma’s van de afgelo-

pen vijftien jaar zaoals Eigen Huis & Tuin. „Tien jaar geleden veranderde
bij wijze van spreken elke maand de huiselijke vensterbank van planten
en potten. Hoe kleurrijker, hoe beter.” Dat is nu toch wel anders, geeft
Breg aan, hoewel het groen, de plantjes, nog steeds de core business
vormt. „Planten zullen altijd blijven, want mensen kunnen niet zonder.
Het geeft energie.” Voor de zogenaamde dode materialen, zoals potten
en kandelaren, is meer concurrentie. De klant geeft minder uit, en de
kleuren van nu zijn zilver en grijs. „Het zegt veel over de economie:
mensen willen rust om zich heen. En liefde en geborgenheid, want
symbolen als hartjes en Hollandse motiefjes doen het goed.”

gemiddeld twintig minuten duurt. Het vergelijk met een supermarkt gaat
op, beaamt Breg: „Klanten willen ook hier steeds sneller vinden wat ze

Onderscheidend met orchideeën

zoeken.” De schappen veranderen geregeld van samenstelling, met als

De GroenRijk franchiseorganisatie faciliteert het gros van het assorti-

doel de klant beter te kunnen bedienen. Zo verkochten ze bijvoorbeeld

ment; Breg is verder vrij om op maat in te kopen binnen het pallet aan

meststoffen van vijf verschillende merken; de drie minst verkochte

voorkeursleveranciers. „We hebben immers een ander type klant dan

varianten biedt de vestiging niet meer aan. „Dus meer overzicht, minder

een Veluwenaar of Amsterdammer.” De tafels met kleurrijke orchideeën

ruimte en het scheelt ons voorraad en geld.”

etaleren zo’n onderscheidend product dat het heel goed doet. „Vooral de
Star Night, met korting

die persoonlijke service door onze hele zaak heen.” Ze noemt het voor-

Ondanks activiteiten en acties door het jaar heen, vormen de voor-

beeld van een klant die een conifeer af wil rekenen. „Dan zullen we altijd

jaarsmaanden april en mei samen met de feestmaand december de

even vragen of hij wel turfstrooisel heeft om de plant te laten overleven.

belangrijkste omzetperiode voor GroenRijk Dronten. „Met het exclusieve

Anders is het toch jammer van de aankoop.”

Star Night hebben we op 15 november jl. voor het tweede achtereenvolgende jaar duizend vrouwen in de zaak gehad die ontspannen konden

Supermarktbenadering

kerstshoppen en workshops bijwonen. Zo’n belevingsevenement doet

De klant – voor 80% afkomstig uit de gemeente Dronten, en 80% vrouw

het nog steeds goed, helemaal als we ook nog eens 15% korting geven.”

- is koning, en dat vraagt marktkennis. Zo is bekend dat een bezoek
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kennis van deze kamerplanten is ons sterke punt. Overigens trekken we

OVDD NIEUWS

ondernemersvereniging

de Driehoek

DAAROVER PRATEN ZIJ
Het bestuur van de OVDD vergadert
iedere eerste donderdag van de maand.
In ‘Handel & Wandel’ informeert het
bestuur de leden over de zaken die
besproken zijn of aan de orde komen.

VERKIEZING
ONDERNEMER VAN HET JAAR

Hebt u suggesties of onderwerpen die u
bij het bestuur onder de aandacht wilt
brengen? Neem dan even contact op met
Trudy Stoker van het bestuurssecretariaat
(0321 - 33 55 95).

Binnen enkele weken is het weer zover; we hebben de oliebollen achter de kiezen, de kerstboom
is opgeruimd en de afgevallen naalden zitten in de stofzuigerzak. Kortom, het echte leven is weer
begonnen. Traditioneel het moment om elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar.
De OVDD doet dat tijdens het Nieuwjaarsfeest in De Meerpaal.

Elk jaar weer een hoogtepunt van sfeer en gezelligheid, een lichtpuntje

hun bedrijf draaiend te houden, hun personeel van werk te voorzien en

in een lange periode van te korte dagen. Ieder jaar wordt er hard gewerkt

middels sponsoring of hoe dan ook, dingen mogelijk maken in de sa-

aan een originele programmering, waarin ook steeds een aantal vaste

menleving, die zonder een betrokken bedrijfsleven niet mogelijk zouden

highlights zitten; de speech van de voorzitter, de nieuwjaarswens van de

zijn. Met drie korte filmreportages en het voorlezen van de juryrapporten

burgemeester en natuurlijk: de verkiezing van de Ondernemer van het

laten we zien wat deze ondernemers bezighoudt. Een stuk positieve

Jaar. Juist over dit programmaonderdeel worden wij als bestuur nog wel

uitstraling en een beetje show in onze winterse kale polder!

eens aan de jas getrokken.
“Is dat nog wel van deze tijd, zo’n verkiezing van de Ondernemer van

We pretenderen niet, dat we met deze drie, of uit deze drie, de beste on-

het Jaar?”

dernemer uit onze gemeente hebben geselecteerd. Dat is eenvoudigweg

“Je hebt maar één winnaar en twee verliezers….”

niet mogelijk; welke criteria zou je met welk gewicht moeten wegen? Met

“Tussen de kleinere ondernemers zitten ook kanjers, die vrijwel nooit

de publiciteit rond dit feestje, brengen we onder de aandacht dat onze

aan bod komen.…”

samenleving draaiend wordt gehouden door mensen die met overtui-
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gingskracht, durf en doorzettingsvermogen iets neerzetten waar we met
De verkiezing van de Ondernemer van het Jaar geeft stof tot spreken, dat

zijn allen trots op mogen zijn; de vlag uit voor het Ondernemerschap!

blijkt. We zijn hiermee als OVDD niet uniek; ondernemersverenigingen

Dat is de legitimatie voor de organisatie van de verkiezing van

in de wijde regio en in heel het land organiseren deze verkiezing, om-

Ondernemer van het Jaar. Wat we met zijn allen wel eens zouden kun-

dat:… “het nu eenmaal een leuke jaarlijkse traditie is”, of omdat:… “het

nen gaan bekijken, is, hoe we dit programmaonderdeel in een nieuw

zo’n leuk intermezzo is tijdens het nieuwjaarsfeest”, of omdat:…?

jasje kunnen gieten; uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom!

De beste reden die wij als bestuur kunnen bedenken, is het feit dat het

Alle dames van de Miss-World verkiezing zijn de moeite van het

wat ons betreft de meest creatieve, spannende en leuke manier is om

aanschouwen waard… Velen zouden graag een avondje stappen met

‘HET ONDERNEMERSCHAP’ te vieren. Met een knipoog naar alle

de nummer twee of drie, of… De verkiezing van Ondernemer van het

ondernemers en de samenleving als geheel, staan er elk jaar weer drie

Jaar kent geen verliezers; de nummer één is de representant die namens

ondernemers op het podium, die het verdienen om eens in de spotlights

Ondernemend Dronten een jaar lang ‘het kroontje mag dragen’. Op

te staan. Ondernemers die op één of andere manier zijn opgevallen, die

7 januari gaan we zien wie de eer van het Ondernemerschap in onze

net als zo vele andere ondernemers het vuur uit hun sloffen lopen om

gemeente het komend jaar mag hooghouden.

OPROEP!
Het bestuur van de OVDD wil vanaf volgend jaar duidelijker gaan werken met commissies. Onderstaande commissies zullen worden ingericht.
Wilt u deel uitmaken van één van deze commissies? Of mist u een
commissie? Dan horen wij dat graag van u. Om op deze manier te gaan
en een nog groter draagvlak creëren.
Mogelijke commissies:
Evenementen • Bedrijventerreinen / Parkmanagement • RO en infrastructuur • Toerisme • Commissie van onderzoek (voorheen kas-commissie) • PR & Communicatie • Geschillen Commissie • Ledenwerving
• “Ondernemer van het Jaar” • Economie en arbeidsmarkt / ondernemersvisie • Onderwijs • Veiligheid / Beveiliging • Winkelcentra •

„BETROKKEN KRUIDENIERSMENTALITEIT”

Branche-advies • Handel & Wandel • CEBLA • Geschiedschrijving
Toen Roelof Meester deze zomer afscheid nam, vond Henk Slump

• Hanzekwartier

het vanzelfsprekend om ‘ja’ te zeggen tegen een bestuursfunctie in
OVDD. „Je hebt als ondernemer in Swifterbant toch een bepaalde
verantwoordelijkheid naar je omgeving toe.” Sinds 2009 is hij eigenaar van de plaatselijke Albert Heijn-supermarkt. Hij ziet een dorp
met potentie, maar dat hangt wel af van ondermeer de ontwikkeling
in de woningbouw. Voor de leefbaarheid van een relatief kleine woongemeenschap beschouwt Slump goede detailhandel van wezenlijk
belang. „Vanuit die betrokkenheid ben ik ook lid van de lokale

BESTUURDERSTAKEN

werken willen wij de betrokkenheid met en door onze leden vergroten,

Swifterbantse winkeliersvereniging. Je vormt voor zowel winkeliers als
klanten een spreekbuis.”
Zo’n spreekorgaan is de OVDD volgens Slump ook. „Een zekere
kruideniersmentaliteit binnen de OVDD is goed om naast de

LEUKE CONTACTEN

ondernemersbelangen de behoeftes van de bewoners en tegelijk onze

De maandelijkse businessborrel is voor ondernemer een perfecte

Hij ziet het belang van een organisatie als de OVDD in. Niet voor

manier om snel veel contacten te leggen of te onderhouden. En

niets is de ondernemer en inwoner van Bant ook actief in lokale

het werkt! Afgelopen maand was de businessborrel, die elke eerste

ondernemerskringen in Urk en Bant, waar hij eigenaar is van respec-

donderdag van de maand plaatsvindt, bij Shortgolf in Swifterbant.

tievelijk een AH-supermarkt en een partyservice. „Het mes snijdt aan

Leden kunnen een ‘vijf minuten praatje’ aanvragen om op die

twee kanten. Je weet door het contact met andere ondernemers wat

manier aandacht te vragen voor hun bedrijf of product. Bovendien

er speelt in een gemeente. Tegelijk kun je door contacten en overleg

is het bestuur van OVDD aanwezig om antwoord te geven op on-

met de politiek sturen op belangrijke onderwerpen. Met elkaar heb

dernemersvragen. En wellicht het allerbelangrijkste: het is gewoon

je meer kans om over de plussen en minnen te discussiëren en iets

een heel gezellige ondernemersbijeenkomst.

te bereiken. Als individuele ondernemer red je het niet om iets te be-

klanten goed voor ogen te houden. Gelukkig is die wel aanwezig.”

werkstelligen. Om bijvoorbeeld van De Noord een succes te maken,
heb je elkaar als ondernemers en gemeente nodig.”
„Wat ik belangrijk vind, is onderling contact tussen ondernemers.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Het initiatief ‘Buren ontmoeten Buren’ hier in Swifterbant is daar een

Café Jur en Mo

Mevrouw J.M.H. van den Bos

prachtig voorbeeld van. Je buren kennen is niet alleen heel normaal,

10VOCAAL

Mevrouw T.E. Haveman-Scholma

het is ook leerzaam. Je kunt altijd wel willen doorwerken, maar stap

Grafico reclame/advies persbureau

Mevrouw S.E.M. Vlak

ook eens uit je eigen wereld. Ontmoet anderen en laat je inspireren.”

Blokker

De heer M. Slot

Hoewel zijn bestuursfunctie nog niet ingevuld is, zou Henk Slump

Hendriks Holding bv 	

De heer F. Hendriks

zich best willen richten op dergelijke activiteiten. „De evenementen-

Wind Turbine Service (WTS) 	

De heer R. Diederiks

commissie lijkt me wel wat.”

Inspiratiepunt 	

De heer J.A.C. Van Groesen
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NIEUWE LEDEN OVDD

De Fair Groep, o.a. werkzaam in Flevoland, is een brede facilitaire
dienstverlener.
Bedrijf met uitstekend personeelsbeleid, een goede sfeer en ruim
460 vaste medewerkers, voor een grote en tevreden klantengroep,
biedt u een veilige werkomgeving.
Postbus 344, 8200 AH Lelystad
Postbus 344, 8200 AH Lelystad

Voor verdere informatie
kunt u terecht bij
Fair Groep,
tel. 0320 253 929
of kijk op
www.fairgroep.nl
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Het idee is dat we
samen de bank
zijn
Rabobank Flevoland is al 50 jaar een
coöperatie.

Wij

hebben

geen

aandeelhouders, maar leden. En hoewel de
Rabobank wereldwijd actief is, komen we bij
belangrijke beslissingen altijd terug bij onze
leden. Want die hebben het bij ons voor het
zeggen. Dat zorgt voor veel rust en stabiliteit.

Samen staan we sterker
Dat is het idee
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Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobankflevoland.nl

biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

volop in bedrijf!!!
biedt passende arbeid en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen die om welke
reden dan ook [tijdelijk] niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.
heeft een eigen drukkerij, meerdere montage- en verpakkingsactiviteiten,
bezorgt post, onderhoudt openbaar groen en is actief in schoonmaak en catering.

f!!!
j
i
r
d
e
in b
Volop

biedt, samen met dochterbedrijf Prakton, een compleet pakket dienstverlening aan
op het gebied van test & training, loopbaanadvies, detachering, begeleid werken,
re-integratie en werk/leerplekken.

www.impact.nl

IMpact kunt u nu vinden op 2 adressen:
De Boorn 15, 8253 RA Dronten
en
Gildestraat 8, 8263 AH Kampen
Voor informatie of een offerte: info@impact.nl
Bellen kan ook: 0321 328 560
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De Dieze 26-28 Dronten
www.flevoict.nl T 0321 386 230
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“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”
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Ook het businessmagazine Handel & Wandel,
hèt ondernemersblad voor de gemeente
Dronten, wordt door Scholma Druk met
veel passie en betrokkenheid gemaakt.
Scholma doet het graag
en gewoon goed!

incie Flevoland

lman van Prov

Jan-nico appe

e zijn onze
„Met een Fusi
gediend”
et
ni
belangen

Gedeputeerde

Wilt u weten wat Scholma voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met de afdeling Verkoop:
T (050) 301 36 36 of mail naar
E verkoop@scholma.nl of neem een kijkje op onze site:
I www.scholma.nl

d !
Gewoon goe

Postbus 7
9780 AA Bedum
Industrieweg 4
9781 AC BEDUM

T 050-301 36 36
F 050-301 27 32
E info@scholma.nl
I www.scholma.nl
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Scholma werkt o.a. voor Aegon, Noordhoff, FC Groningen, Novema, Landes en Bloem.

Mijn zaak is een begrip in onze stad,
maar wie begrijpt mijn bedrijfsvoering?
Voor u als zelfstandig ondernemer draait alles maar om één ding: de toekomst. De beslissingen van vandaag bepalen
de gezondheid van uw bedrijf morgen. Daarbij wilt u niet over één nacht ijs gaan – u wilt inzicht en overzicht hebben.
De mensen van de GIBO Groep geven u dat. Als specialisten voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen wij u als
geen ander adviseren bij uw bedrijfsvoering, zodat u de toekomst zakelijk én privé met vertrouwen tegemoet kunt gaan.
Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in Dronten (0321) 38 52 52 of kijk op www.gibogroep.nl.

Bedrijvencompetitie
Eén woensdagavond in de maand, 5 keer per jaar. De eerste wedstrijd is woensdag
9 mei 2012. Een rondje golf met je collega’s tegen andere bedrijven uit de regio.
Een GVB is niet vereist! Vanaf 17.30 uur inloop, gevolgd door een dinerbuffet en
aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!

Sponsor zijn van één van
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Vraag naar de mogelijkhede

de wedstrijden?

n.

Short Golf Swifterbant (www.shortgolf.nl), Rivierduinweg 9, Swifterbant, Tel.: 0321-324403

SHORT-1003.indd 1

12-09-11 09:52

COLUMN
N E TISCH

K

ent u hem nog, Nick Leeson? Werd via administratief medewerker bij diverse Londense banken uiteindelijk verantwoordelijk voor een nieuw project van Barings bank op de Singapore
International Monetary Exchange (Simex). Met grootschalige speculaties op de Nikkei 225

index was hij aanvankelijk goed voor 10% van de winst van Barings. Daarna ging het bergafwaarts.
Hij ‘verstopte’ zijn verliezen op een geheime rekening met het Chinese geluksnummer 88888. In
1995 probeerde hij het verlies goed te maken door een optieconstructie, een straddle; de verliezen
liepen op tot 1,4 miljard, het dubbele van het handelskapitaal van Barings.
Barings ging ten onder en Nick Leeson kwam na een koffiebreak niet terug op zijn werkplek, waar
hij een briefje had achtergelaten met de tekst ’I am sorry.’ Nick werd opgepakt en veroordeeld
voor fraude en het misleiden van zijn superieuren. De financiële wereld sprak er schande van; hoe
had men zo nalatig kunnen zijn met het toezicht en de controle. Dat was 1995, wat vergeet je
sommige dingen toch snel…
Vandaag, november 2011. Eén onderwerp domineert de media: De Eurocrisis. Griekenland, Italië,
Portugal, Spanje, Frankrijk…. IMF, ECB, Schuldencrisis, kwijtschelding, rente, reddingsplannen,
EFSF noodfonds, herkapitalisering van de banken, vertrouwen, afspraken, begrotingstekorten,
bonus(boeven), dubbeldip, kapitaalvlucht, Eurotop (ook al gelezen: Eu-rot-op), en: 100 miljard
aan garanties aan Zuid Europese landen. In Den Haag vergaderen we dagenlang over het lot van
Mauro; een bliksemafleider, dan hoeven we het even niet over de Euro te hebben.
De EU; 27 landen met 502,5 miljoen inwoners. De Euro; betaalmiddel in 17 EU landen en van
331,9 miljoen EU-inwoners. De overige EU landen wilden of kregen hem niet. 100 miljard aan
garanties (e100.000.000.000,-) gedeeld door 331.9 miljoen inwoners = e301,30 per inwoner.
Daar blijft het niet bij; er wordt onderhandeld over een Europees noodfonds van 1000 miljard
Euro; dat is e3.013,-- per inwoner. Er gaan stemmen op dat het noodfonds zelfs 2000 miljard
Euro groot zou moeten zijn. De nullen duizelen ons voor de ogen, zowel in bedragen als in personen die wij verantwoordelijk houden voor het ontstaan van deze financiële chaos.
U leest de laatste Handel & Wandel van 2011, we sluiten het jaar af onder een onzeker gesternte.
Nick Leeson, die waren we al bijna weer vergeten. Rampen die onoverkomelijk schenen ‘verdampen in de tijd’. De getallen duizelen, discussies en besluiten zijn bijna onbegrijpelijk, echter de
invloed ervan is groot. De OVDD houdt het graag overzichtelijk, het bestuur van de OVDD wenst
u, zowel zakelijk als privé, het allerbeste voor 2012!

Herman Vermeer
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(voorzitter OVDD)

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Provincie Flevoland:
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„MET EEN FUSIE ZIJN ONZE BELA

ANGEN NIET GEDIEND”
De plattegrond van Flevoland siert zijn kantoor.
Jan-Nico Appelman is trots op zijn provincie die hij
als gedeputeerde nu ruim een half jaar vertegenwoordigt. Bij de voorlopige fusieplannen tussen
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland heeft hij grote
vraagtekens. Flevoland wil best meedenken over
voor- en nadelen van een fusie maar dan moet
verantwoordelijk minister Donner eerst met goede
argumenten komen.

Zelf bouwen aan provincie

De provinciebestuurder denkt niet dat zijn provincie dat ook had
bereikt als de voorgestelde fusie een feit zou zijn. „Dan zouden onze
belangen waarschijnlijk ondersneeuwen.” Appelman is overtuigd van
de eigen kansen. Hij noemt de sterke MKB-sector, die nog volop groei
kan creëren. Wel is er nog een grote slag te maken in het regionale voorzieningenniveau, waaronder zorg en onderwijs. „Ik ben ontzettend blij
dat we Hogeschool Windesheim naar Almere hebben weten te halen.
Het zijn investeringen, maar wel cruciale bouwstenen voor een twintig
jaar jonge provincie als Flevoland. Nu is het zaak om dit breder te gaan
trekken.” De ontsluiting is daarbij essentieel, maar daar wordt hard aan
gewerkt via Hanzelijn, N23 en Lelystad Airport, signaleert de beheerder
van de economieportefeuille.
Samenwerking over regio’s heen

Wel is Appelman voorstander van samenwerking zonder bestuurlijke
kaders te veranderen. Sterker, dat doen ze al op een aantal vlakken, zoals
bij de afstemming van openbaar vervoer en planning van bedrijventer-

In februari 2011 kwam minister Donner van Binnenlandse Zaken

reinen. „Dat werkt prima, helemaal omdat het in goed overleg verloopt.

met het voorstel om een fusie tussen de provincies Noord-Holland,

Dan heb je draagvlak.” Hij ziet Flevoland als een schakelprovincie die

Flevoland en Utrecht te onderzoeken. De grote steden Amsterdam,

breder moet kijken, waaronder ook naar de regio Utrecht en Amsterdam.

Utrecht en Almere vallen nu onder drie provincies wat de economische

„Natuurlijk profiteren wij van Schiphol als economische motor, maar

ontwikkeling van het gebied volgens de minister niet ten goede komt.

Friesland, Overijssel en Gelderland bieden ook goede kansen. We mogen

De minister wil bovendien bestuurlijke drukte voorkomen en ziet voor-

ons best meer bewust worden van onze eigen kracht. Gelukkig vinden

delen in een bestuurlijke samenvoeging en opschaling. Het plan is om

veel ondernemers zelf hun weg. Ik juich het toe dat de regio Dronten

de Randstad op te splitsen in een noord- en zuidvleugel.

zich niet alleen op Lelystad richt, maar ook naar Zwolle en de Veluwe
kijkt. Het is zelfs noodzaak om te blijven groeien. Aan ons als provincie

Wij kennen de belangen

is het om voorwaarden te scheppen die dat mogelijk maken. En daar

Appelman is helder in zijn formulering. De fusieplannen voor de drie

slagen we goed in. Ik vermoed dat een ondernemer in Biddinghuizen

provincies zijn in zijn ogen slecht onderbouwd. „De minister stuurt aan

helemaal niet wakker ligt van de fusieplannen.”

op een grote metropoolvorming in de Randstad om zo economische
ontwikkeling te stimuleren. Ik denk dat je onze provincie daar helemaal
geen dienst mee bewijst. Gaat Amsterdam straks meepraten over zaken

„FUSIE NIET WENSELIJK”

in de Noordoostpolder of meedenken over de visserij van Urk? Ik denk

Voorzitter Nico van Staveren van VNO-NCW MKB Flevoland is net

dat wij vanuit Lelystad de regio en economische belangen veel beter

als gedeputeerde Appelman geen voorstander van een provinciale

kennen en er sneller op kunnen inspelen.”

fusie. „Ik vind dat de provincie Flevoland het goed doet: we zijn
relatief klein, maar functioneren zeer effectief. En de plannen van
het nieuwe College om meer in werk te investeren en minder in on-

Het argument dat een fusie leidt tot verlichting van de bestuurlijke druk

derzoek zijn een goed signaal.” Provinciale zelfstandigheid biedt vol-

zou leiden, wuift Appelman weg. „Dat kennen we hier niet. Dat wil niet

gens hem betere economische groeikansen dan een totaalprovincie.

zeggen dat we het niet druk hebben, maar wij werken juist zeer effectief.

„Dat zou ons als ondernemers helemaal geen voordelen opleveren,

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een regio als Amsterdam hebben wij

temeer omdat wij ons niet laten leiden door provinciale grenzen.

zeer korte lijntjes.” Die efficiëntie en heldere structuur heeft de provincie

We werken immers allang samen met ondernemers in de metro-

ook geen windeieren gelegd, betoogt de gedeputeerde. „We hebben onze

pool. Zolang Flevoland maar blijft investeren in goede verbindingen

blik goed naar buiten kunnen richten en daarmee onze bovenregionale

met omliggende regio’s, vinden ondernemers hun weg wel. En dat

belangen geventileerd. In zowel Den Haag als Brussel hebben we contac-

geldt ook voor bedrijven in die regio die hier prima ruimte hebben

ten waarmee we veel bereikt hebben”, verklaart Appelman.

om zich te ontwikkelen.”
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Korte lijntjes naar binnen en buiten

HET MEEST GEVARIEERDE
WINKELCENTRUM VAN
FLEVOLAND EN OMGEVING
(GRATIS!)
• TOP PARKEERPLAATSEN
D
• TOP 100 WINKELAANBO
• TOP HORECATERRASSEN

WWW.SUYDERSEE.COM

Univé verlaagt uw lasten én uw risico's!
VIES

LIJK AD
PERSOON
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Univé Midden:
Nijkerk, (033) 247 50 50
Almere-Stad, (036) 538 32 32
Amersfoort, (033) 247 60 86
Barneveld, (0342) 42 07 44
Bunschoten, (033) 298 72 63
Dronten, (0321) 38 67 86

Univé biedt ondernemers een uitgebreid pakket zakelijke verzekeringen
tegen uiterst scherpe premies. Uw persoonlijke adviseur brengt eerst
samen met u de risico's in beeld en onderzoekt de mogelijke
preventiemaatregelen. Pas daarna wordt de premie bepaald. En die is
alleen gebaseerd op het werkelijke risico. Neem snel contact op voor
een kostbesparende afspraak!

Emmeloord, (0527) 63 61 61
Ede, (0318) 67 22 00
Harderwijk, (0341) 41 15 44
Hilversum, (035) 642 04 86
Putten, (0341) 35 49 37

WIE WORDT ‘ONDERNEMER VAN HET JAAR’?
OVDD-leden meldden collega-ondernemers aan voor de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’. De jury
nomineerde hieruit drie ondernemers waarop OVDD-leden kunnen stemmen via www.ovdd.nl. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 7 januari 2012 in De Meerpaal maakt de jury de winnaar bekend.

FREDO SMIT VAN SMIT SWIFTERBANT
De sjalotten van Smit Swifterbant genieten wereldfaam. Het akkerbouwbedrijf
van Fredo en Francis Smit teelt diverse producten waarin de sjalotten het grootste
aandeel hebben. Het sorteerbedrijf verwerkt, verpakt en verhandelt de sjalotten.
Naast de eigen teelt leveren ongeveer tien geselecteerde telers zowel gangbare als
biologische sjalotten voor het sorteerbedrijf van Smit. Alle productiepercelen worden
het jaar rond intensief gevolgd op het veld en tijdens de bewaring. Ook worden er
sjalotten geïmporteerd vanuit het zuidelijk halfrond om jaarrond haar klanten te beleveren. De sjalotten worden verhandeld onder het eigen merk Fredo’s Finest. Naast
vele West-Europese landen zijn Japan, Amerika en Australië afzetmarkten. Leidt deze
expansie van Fredo Smit’s bedrijf nu tot de titel Ondernemer van het Jaar?

AART LIJS VAN PROFILE TYRECENTER FLEVOBANDEN
Profile Tyrecenter Flevobanden is sinds de jaren ‘70 een regionaal begrip op het gebied
van banden, velgen en totaalonderhoud. Van particuliere auto en bestelwagen tot
landbouwvoertuig en van truck tot industrievoertuig. Gedurende haar 40-jarig bestaan
is het Dronter hoofdkantoor uitgebreid met zes vestigingen in de wijde regio. Ze is constant bezig met kwaliteitsverbetering, vernieuwing en aandacht voor een veilige werkplek. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkelde Tyre Trolley die tilwerk voor haar 80
medewerkers verlicht. De overkoepelende landelijke Profile-keten met 174 vestigingen
ziet de nieuwe gezichtsbepalende locatie aan De Dommel als voorloper van de generatie
’Profile 2.0’. Ultra moderne werkplaats, hoogwaardige service, goed bereikbaar, ruim
opgezet en met moderne wachtruimtes. Mede vanwege de succesvolle organisatiegroei in combinatie met maatschappelijke betrokkenheid is Aart Lijs genomineerd.

BERNARD DE HAAN VAN EFESTO
Lasbedrijf Efesto uit Biddinghuizen is een flexibel bedrijf dat bijna alles kan vervaardigen wat de klant wil. Of het nu gaat om een uniek exemplaar of beperkt seriewerk.
De kracht van Efesto is haar kleinschaligheid. Samen met de klant worden de
mogelijkheden van het aangedragen idee, schets of tekening besproken. Daarbij kan
het gaan om laswerk voor uiteenlopende doeleinden, zoals een staalconstructie of
veelheid aan materiaalkeuze. De in 1983 opgerichte onderneming hecht veel waarde
aan een directe verstandhouding en betrouwbaarheid. Bernard de Haan slaagt er kennelijk dermate goed in om zijn klanten goed te bedienen dat hij genomineerd is voor
Ondernemer van het Jaar.
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een designtrap, bordessen of sierwerk. Alles kan op maat gemaakt worden met een

Hij koopt,
zij kopen,
wij verkopen!

jp

automatiseringsoplossingen

advies
beheer
virtualisatie van uw servers
remote hulp
camera beveiliging
online backup
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JPNetworks richt zich op het MKB, valt op
door een klantvriendelijke werkwijze en biedt
een snelle service.
Voor meer informatie:
info@jpnetworks.nl of bel 038 4250005

www.jpnetworks.nl

Opvallend
Eigentijds
Actueel
Groot bereik

ADVERTEER
op het led-scherm aan De Helling in Dronten.

www.ledlocal.nl

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. (0546) 562 555
Fax (0546) 565 505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling

Vestiging Bramer Flevoland
Tel. (0321) 382 009
Fax (0321) 316 996

Aannemersbedrijf

Houtwijk 48
8251 GD Dronten
Tel. (0321) 313 322
Fax (0321) 316 996
Postbus 121
8250 AC Dronten
Aannemersbedrijf Bovry B.V.
is een onderdeel van het Bramer concern.

ZOMER- EN WINTERBANDEN • APK • KLEINE EN GROTE BEURTEN
REPARATIES VOOR ALLE AUTOMERKEN
BANDEN EN ONDERHOUD VOOR ALLE LEASEMAATSCHAPPIJEN

TEVENS

VESTIGINGEN

IN:

ALMERE

H y p e r s p e c i a l i s t

EMMELOORD

LELySTAD

NIJKERK

ZEEWOLDE

Handel & Wandel 23

De Dommel 56
T 0321 313 201
www.profiletyrecenter.nl
DronTen

Dronten

Er wordt enorm geïnvesteerd in de ontsluiting
van het gebied: ‘De N23 verbindt Alkmaar
rechtstreeks met Zwolle, de OostWest
verbinding is een belangrijke infrastructurele
verbetering die veel reizigers en vrachtverkeer
ten goede komt.
En niet in de laatste plaats de aanleg van de
Hanzelijn. Deze verbindt in Dronten letterlijk
Oost en WestNederland aan elkaar. Er is dus
werkelijk potentie om de toeristischrecreatieve
sector te laten uitgroeien tot belangrijke
economische peiler. De ontwikkeling van nieuwe
activiteiten als leisure, wellness, congressen en
outdooractiviteiten

groeit
die aansluiten op de behoeften van de
‘moderne mens’ maken het plaatje compleet’,
aldus Helling. Het is nu vijftig jaar geleden
dat de eerste bewoners en ondernemers zich
in Dronten vestigden. Helling roemt wat er
is bereikt in zo’n relatief korte tijd: ‘Ik ben het
met Trudy eens dat de cultuur open en gastvrij
is, maar nog belangrijker is misschien wel
onze uitstraling. We zijn trots op wat we hier
samen hebben opgebouwd. Als we dat met
z’n allen uitstralen, zal dat weer de volgende
ontwikkelingsfase op gang brengen.
Voor de toekomst moeten we daar de juiste
keuzes in maken.

Top van buurten naar diversiteit branches
detailhandel 2009 (420 stadscentra).
1. Nijmegen

10

42. Dronten

‘De economische crisis heeft Flevoland
minder hard geraakt dan verwacht en
in vergelijking met andere delen van
Nederland komt het herstel ook sneller
op gang.’ Dat stelt de uitgave Economie
en arbeidsmarkt 2010-2011 van de
provincie Flevoland. Wethouder Paul
Gach van Economische zaken stelt vast
dat de cijfers op langere termijn een
relatief positief beeld scheppen, maar
blijft realistisch over de economische
werkelijkheid van vandaag.

I

48

7

44. Maastricht

200. Laren

50

11

14. Meppel

165. Zwolle

55

12

7. Amsterdam (Oude Pijp)

45
9

43

4
5

Food
Nonfood

37
33

Trompetter knikt instemmend: ‘Die uitstraling
kan zorgen voor de nodige dynamiek.
En die cultuur willen wij ook uitdragen als
n de laatste editie van Dronten Horizon
maakt deondernemers
gemeente die
dankambassadeur:
hier de ruimte
willenDe
nemen,
krijgen
ons alle waardering.’
baar gebruik van alle beschikbare cijfers.
omzet
voorvan
toerisme
en

recreatie steeg in 2010 in de gemeente
t.o.v.
BertDronten
Trompetter,met
Trudy15,85%
Stoker, Arthur
Helling

2009. Er vonden 631.184 overnachtingen plaats. Het centrum van
Dronten kent met 52 branches net zoveel variaties als in het centrum
van Maastricht. Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente is tussen
2009 en 2011 gestegen van 2.770 naar 3.237.
Feiten
en cijfers zijn belangrijke instrumenten om te meten, demogra6
fische ontwikkelingen te volgen en beleid af te stemmen. Hoe maakt
immers een gemeente beleid over ruimtelijke ontwikkelingen zonder het
inzicht te hebben in feiten en cijfers over bevolkingsopbouw en groei?
Feiten en cijfers zijn het dashboard voor bestuurders, ondernemers
en marketeers. Aan het einde van 2011 geeft de gemeente Dronten
de tweede editie uit van de Dronten Horizon. Hét visitekaartje van de
accountmanagers van de gemeente, waarin potentiële ondernemers in
eenvoudige zogenoemde infographics cijfers krijgen aangeboden. Cijfers
die worden gepubliceerd door o.m. het Centraal Bureau voor Statistiek
of de Kamer van Koophandel. Ook de provincie Flevoland is uitgever
van verscheidene zogenaamde monitoren. Zo verscheen in oktober de
Monitor Toerisme en Recreatie van provincie Flevoland en in juni dit jaar
vond de presentatie plaats van de uitgave Economie en arbeidsmarkt
2010-2011. Deze laatste monitor is een gezamenlijke uitgave van de
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-, en Flevoland, het Provinciaal
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Bron: CBS 2009

Platform Arbeidsmarkt Flevoland en provincie Flevoland. Dit jaar staat
de monitor in het teken van 25 jaar Flevoland.
Nieuwe ruimte

Wethouder Paul Gach van de gemeente Dronten kijkt terug op een presentatie van de monitor met interessante sprekers. In zijn inleiding kijkt

in

Bloemenzoom

feiten en cijfers

In Swifterbant zijn woonwerkkavels beschikbaar
in de wijk Bloemenzoom. Van de 17 kavels is in
2011 een derde uitgegeven. Voor een aantal
kavels geldt dat er minder strenge eisen gelden
m.b.t. de minimale bedrijfsoppervlakte. Daarmee
zijn deze kavels zeer geschikt voor startende
ondernemers. De prijzen zijn vanaf € 188, incl.
btw.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Kantoorvilla’s in het groen

Poort van Dronten

Kantoren met een representatieve uitstraling die
zich niet direct in het centrum willen vestigen of
op het bedrijventerrein, kunnen in Dronten een
bijzondere locatie vinden. Aan de toegangsweg
De West, richting het centrum van Dronten,
wordt een royaal gebied gereserveerd voor
kantoorvilla’s in het groen. Dit plan is bij uitstek
geschikt voor relatief kleine kantoorgebruikers
(tot 750 m2) die een pand met een eigen
identiteit op een representatieve locatie zoeken.

Grenzend aan de westelijke kant van
bedrijventerrein Business Zone Delta komt het
nieuwe bedrijventerrein Poort van Dronten. Het
terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 110
hectare en is daarmee even groot als Business
Zone Delta Oost en West samen. Vanaf 2012
wordt er bruto circa 30 ha bouwrijp gemaakt,
waarvan 19 ha direct uitgeefbaar is.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

aan de A6) leent het bedrijventerrein zich
uitstekend voor vestiging van o.a. distributie
en handelsbedrijven. De oppervlakte van
Tarpan is ongeveer 11 hectare. Er worden kavels
uitgegeven vanaf 1500 m2.

2010

1600
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Bedrijventerreinen

1400

Uit te geven bedrijventerreinen als
percentage van al reeds gegeven
bedrijventerreinen
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14.871

Totaal aantal banen

9 - 20%
20% of meer

gemeente Dronten

Bron: provincie Flevoland
april 2010

0

Business Zone Delta

Oldebroekerweg

Ten noordwesten van de Hanzelijn (2012) is
bedrijventerrein Business Zone Delta gelegen.
Het terrein is recent ontwikkeld en volop in het
uitgiftestadium. Op het terrein zijn ook zones
bestemd voor kantoren en perifere detailhandel.

Ten oosten van Dronten ligt Biddinghuizen,
vooral bekend van Walibi Holland en
popfestival Lowlands. Biddinghuizen kent
twee bedrijventerreinen, Noorderbaan en
Oldebroekerweg.
Het bedrijventerrein Oldebroekerweg is circa
10 hectare. Er worden kavels uitgegeven vanaf
circa 1500 m2.

Hanzekwartier

Dit terrein ligt ten zuiden van de Hanzelijn. Na de
aanleg van de Hanzelijn en het station (2012) zal
dit hele terrein worden getransformeerd
in een woonlocatie, perifere detailhandel, een
onderwijsstation en enkele kantoren.

10

4 - 9%

Tarpan

Swifterbant beschikt over de bedrijventerreinen
De Kolk, Spelwijk en Tarpan. De kavels zijn goed
omsloten en de toegangswegen breed.
Tarpan is een gemengd bedrijventerrein met
grootschalige en kleinere bedrijven met dienst
woningen. Vanwege de ligging (vrijwel direct

de Hanzelijn voor oostelijk Flevoland, waarmee de schakelfunctie tussen

nu toe. Sinds de drooglegging zijn er 392.000 mensen komen wonen,

randstad en oost Nederland nog verder wordt uitgebreid.

hebben zich meer dan 32.000 ondernemingen gevestigd die samen goed

‘Mensen willen wonen in aantrekkelijke gebieden waar wonen, werken,

zijn voor 127.000 arbeidsplaatsen. In 25 jaar is in Flevoland ruim 1.100

vrije tijd en recreatie kan worden gemengd. Daarom moeten we gaan

hectare bedrijventerrein ontwikkeld. Smeenk toonde aan dat de metro-

zoeken naar een andere manier van stedelijke ontwikkeling waarbij het

poolregio rond Amsterdam in twee en een half decennium meer ruimte

groen steeds meer de steden binnen kan dringen, maar de steden ook

had om te groeien ten opzichte van concurrerende regio’s in Europa.

meer het groen zullen binnenkomen.’ Tordoir stelt dat daar niets op

Aansluitend nam Pieter Tordoir, hoogleraar Economische geografie en

tegen is wanneer we ook de kwaliteit van het groen verbeterd. Doordat

planologie aan de Universiteit van Amsterdam, het publiek mee naar de

de mensen welvarender worden willen ze ook een woonomgeving van

kansen in de toekomst. Hoe ontwikkelt onze omgeving zich in econo-

meer kwaliteit. Gach concludeert dat de gemeente Dronten een unieke

misch opzicht in de komende 25 jaar? Gach is met name geïnteresseerd

positie heeft als knooppunt tussen oost- en west Nederland. ‘Wanneer

in de effecten van wat Tordoir de ‘bandstad’ van Nederland noemt: de

we uitvoering geven aan onze sociaal economische agenda’, sluit dat

metropoolregio Amsterdam en (zuid- en noord-)oostelijke uitstralings-

naadloos aan op de kansen die we door onze ligging en ontwikkeling

zone. Tordoir is ervan overtuigt dat wanneer we onze ruimte benutten,

hebben gecreëerd. De Primos Prognose 2011 geeft een doorkijk in onze

blijven innoveren, zorgen voor voldoende geschoolde mensen en inves-

demografische ontwikkeling. Tot 2040 maakt onze regio in tegenstel-

teren in infrastructuur en natuur Flevoland een belangrijke positie heeft

ling tot vele andere regios een enorme groei door. ’Dat is een enorme

om economisch sterke gebieden te verbinden. Met kennisintensieve

opsteker voor de investeerders en ondernemers in onze gemeente’,

activieiten heeft de regio de functie van groeimotor.

besluit Gach. De uitgave Economie en arbeidsmarkt 2010-2011 van de
provincie Flevoland is te downloaden via www.provincie-flevoland.nl.

Schakelfunctie

Tordoir raadt aan om bij het aantrekken van nieuwe bewoners te blijven
mikken op goed geschoolde mensen. Hij onderstreept het belang van

11
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Paul Smeenk terug op economische ontwikkelingen van Flevoland tot

Bron: ISBIS

Veiligheidstrainingen in Dronten:
Bedrijfshulpverlening (BHV)
AED

Ploegleider

EHBO

Preventiemedewerker

Ontruimingsoefeningen
Vol-VCA

Herhaling BHV

Kleine Blusmiddelen

B-VCA

Voor de beroepschauffeur Cursussen voor Code 95

Voor informatie:
T 0654-988532
www.arbo-trainer.nl
info@arbo-trainer.nl

Makelaars
Uw bedrijfspand
verkopen of verhuren?

Het is bij ons
in goede handen
Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.
De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318
Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55
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www.vsomakelaars.nl

Drukkerij Van der Wekken blijft innoveren

DRUKKERIJWERELD IS EEN SLAGVELD
Een krimpende markt, dalende
verkoopprijzen en torenhoge
investeringen. De sfeer in de
grafische industrie is grimmig.
Toch ziet ondernemer Wim
van der Wekken van Drukkerij
Van der Wekken in Dronten
de toekomst positief in. Met
een eigen aanpak houdt hij
stand in het drukkerijgeweld.

Elke maand vallen er drukkerijen om. In een jaar of tien daalde het

Crisis creëert kansen

aantal grafische bedrijven van 3.500 naar circa 2.000, en die trend zet

Om voldoende volume binnen te halen, zet de drukker volop in op

nog steeds door. „En dat moet ook. Er is teveel capaciteit in de markt”,

sales. „Sinds deze zomer hebben we een tweede accountmanager erbij.

vertelt Wim van der Wekken. Zijn middelgrote drukkerij in Dronten

Om onszelf voortdurend onder de aandacht bij klanten te brengen.” De

onderscheidt zich in meedenken met de klant. „Met dalende budgetten

crisis creëert ook kansen volgens Van der Wekken. „Telkens als er een

moet je creatief zijn om voor minder geld hetzelfde te leveren”, vertelt

drukkerij stopt, ligt er weer een portfolio op straat. Daar zitten we echt

hij. Daardoor adviseert hij klanten soms oplossingen, die ongunstig zijn

bovenop.” De concurrentie is moordend. Maar concurreren op prijs is

voor zijn eigen omzet. „Dat is tegenstrijdig. Maar ik ben liever toekomst-

volgens de ondernemer een doodlopende weg. „Dat zie ik om me heen

gericht bezig. De klant wil ik later weer terugzien.”

gebeuren. Wij kiezen voor een goed product, goed advies in combinatie
met voortdurende vernieuwingen.” Digitaal drukken - ideaal voor

Meer voor minder

kleinere oplagen - en gepersonaliseerd drukken zijn ontwikkelingen van

Een ander aspect waardoor drukkerijen het hoofd niet boven water

dit moment. „We hebben gelukkig het volume om mee te kunnen met

kunnen houden, zijn de razendsnelle technische ontwikkelingen. Ter

zulke innovaties.”

illustratie: Van der Wekken startte zeventien jaar geleden met een drukpers die 4.000 dubbele A4-vellen per uur drukte. Nu ligt de capaciteit
op 12.000 vellen van een dubbel formaat, een toename van 600%. Ook
de digitale ontwikkelingen hebben invloed. „Kortom, we drukken meer

CO2-NEUTRAAL DRUKWERK
Drukkerij Van der Wekken zet in op duurzaam drukken. „In 2012

hij. Consequentie: er is meer volume noodzakelijk. „Drukkerijen die niet

drukken we CO2-neutraal”, aldus Van der Wekken. Een belangrijk

tijdig geïnvesteerd hebben in nieuwe technieken of capaciteit, kunnen

item voor instellingen, gemeenten en stichtingen. Daarvoor

nu niet overleven.” Dat er een klein aantal zeer grote drukkerijen zijn

gebruikt hij standaard FSC-papier, is het plaatproces chemieloos

ontstaan in de laatste jaren, ziet de regionale drukker niet als een bedrei-

en draait het bedrijf op groene stroom. „Het lukt niet helemaal om

ging. „Onze ‘grotere’ klanten zijn daar een nummer. Dat worden ze bij

binnen ons bedrijf CO2-neutraal te werken. Om dat te compense-

ons dus nooit.” Daarnaast krimpt de markt voor drukwerk, bijvoorbeeld

ren, investeren we bijvoorbeeld in verantwoorde bosbouw om toch

door e-mail en digitaal factureren. Ook verdwijnen er grote drukwerk-

uit te komen.”

projecten naar Oost-Europa en China.
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met minder mensen en tegen een lagere prijs dan vroeger”, concludeert

Geen kaas gegeten
van fiscale zaken?
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regelt het

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41 8253 PE Dronten T 0321 33 37 32 info@excent.nl

COLUMN
VOLGERS,
VOLGELINGEN,
VOLGENDE

W

ie gebruik maakt van sociale media kent het begrip volgers. Dat zijn personen die geïnteresseerd zijn in jouw korte berichten en je daarin volgen en daarop kunnen reageren. Het
aantal volgers is voor sommigen een maatstaf voor populariteit.

Eigenlijk is dit vergelijkbaar met het begrip volgelingen. Een profeet, een econoom of een filosoof
heeft volgelingen of niet. Het kan iets zeggen over zijn aanhang, de steun voor zijn ideeën.
Karl Marx heeft ooit volgelingen gehad. In mijn middelbare schooltijd telde je pas mee als je
Das Kapital had gelezen. De 60’er jaren, Sartre, existentialisme, nihilisme, Marx, wat een tijden!
En ik maar in debat met mijn marxistische docenten. Tot er geen volgelingen meer waren.....en
dat is bijna gelukt!? En toch ontdekte ik laatst een wijs woord van hem, gegrifd in rood marmer
afkomstig uit een door Hitler opgericht gebouw, nu verwerkt in de Humboldtuniversiteit van
Berlijn:
„De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, maar het komt erop aan
deze te veranderen.” (zie ik het goed, dan past deze tekst net in een tweet?)
Wie had gedacht dat ik ooit Marx zou citeren en nog wel met instemming. Voor een keer een
volger, nimmer een volgeling. Want als het ergens op aankomt in deze tijd van economische,
financiële en sociale vragen, dan is het de bereidheid te veranderen. Nee sterker: de wil om te
veranderen. In Europa, in Nederland, maar ook in Dronten. Niet tegenover elkaar, maar met
elkaar. Niet het succes van vandaag, maar de winst van morgen. Niet wat ik wil hebben, maar wie
ik wil zijn. Niet de welvaart, maar het welzijn krijgt voorrang.
Ach, volgers of volgelingen, waar het nu op aankomt is: de volgende, de volgende generatie en
straks... de volgende column.
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Mr. Aat B.L. de Jonge

DE FAVORIETE HOBBY VAN...

Bob Snoeks van Kleverpark Verpakkingstechniek:

VISSEN ALS VANGNET VOOR WERKDRUK
op de lijn een seintje als je beet hebt. Toch ben ik er net als op mijn

dan pak ik mijn hengel. Ga ik lekker met een biertje in de hand ergens

werk fanatiek in: ik wil wel wat vangen. Het liefst karpers, want daar

vissen. Als jongen viste ik vaak, maar pas een jaar of vier geleden ben ik

moet je bij wijze van spreken echt mee vechten om ze binnen te halen.

weer actief begonnen. Inmiddels heb ik alweer zo’n tien verschillende

Ze kunnen wel een meter lang en vijftien kilo zwaar zijn. Natuurlijk

hengels liggen. Naast alleen aan de waterkant te zitten, ga ik ongeveer

geef ik de gevangen vis de beste zorg en zet de vangst altijd terug. Het

vijf keer per jaar met een man of tien uit de buurt ergens een hele nacht

lidmaatschap van Karpervisvereniging Almere geeft mij vanaf dit jaar

vissen. Barbecuetje mee, hartstikke gezellig. Ik ben erachter gekomen dat

de kans om met drie hengels te vissen. Geeft weer wat meer kans, juist

vissen mij net het nodige gevoel van rust geeft. De afgelopen vijftien jaar

omdat ieder visser merkt dat de karperstand snel afneemt. Kleintjes

ben ik maar doorgegaan en dat leverde wel eens druk op. Juist door een

vang je al helemaal niet meer. Misschien gaat er wat fout bij het paaien.

paar uur vissen kom ik tot rust. Soms ben ik op het werk maar aan het

Dat kan met illegale vangst of vuiler water te maken hebben, maar het

malen over een probleem, maar tijdens het vissen komen de oplossingen

barst tegenwoordig ook van de aalscholvers die met duizenden tegelijk

soms vanzelf. Ik kan wel zeggen dat vissen me meer in balans heeft

overvliegen en zich op de vis storten.”

gebracht.”
„Eigenlijk stelt vissen niet veel voor. Het is een kwestie van je hengel uitgooien en dan maar wachten tot een vis bijt. Helemaal met de nieuwste
technologieën is het nog gemakkelijker geworden. Dan geeft de ‘pieper’
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„Zo af en toe stop ik om een uur of vier ’s middags met werken en

COLUMN
LOOPBAANBEGELEIDING LOONT,
ZEKER NU!
Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat
steeds meer medewerkers last van een burn-out krijgen. Jammer, want
burn-out kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. En zieke medewerkers vormen in het algemeen een extra kostenpost voor hun werkgever.

www.fotostudiowierd.nl

de werving van een vervanger en de vervanger die eerst ingewerkt moet
worden. En wie heeft nooit eens misgekleund bij het vinden van een

De professionele studio voor:
•
•
•
•

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor verzuimbegeleiding, de arbodienst,

goede vervanger?

Reclamefotografie
Bedrijfsreportages
Persfotografie
Videoproducties

Burn-out kan ontstaan als medewerkers te lang werk doen waar ze niet
goed in zijn of door onzekerheid over hun baan. De aanloopfase naar
een burn-out is vaak lang en voor anderen onzichtbaar. De spanning
kropt zich bij de medewerker op, die daarover tegen de werkgever vaak
zijn mond houdt. Het enige wat u als werkgever merkt is vermoeidheid,
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minder enthousiasme, minder prestaties, vage ziekteklachten, regelmatig
kort ziekteverzuim. De kostenteller begint dan voor u te lopen zonder dat
u het merkt. En zeker meer dan u lief is. Burn-out is bovendien besmettelijk: collega’s van minder enthousiaste medewerkers dreigen ook hun
enthousiasme te verliezen.
Crisisperioden zijn voor veel werkgevers perioden waarin bespaard wordt
op personeelskosten. Begrijpelijk want de besparing kan flink oplopen.
Op de korte termijn althans want op de langere termijn wachten juist
hogere kosten, bijvoorbeeld vanwege de oplopende kosten voor mede-

BHVD, uw partner in al uw BHV zaken

werkers met een burn-out. Of doordat de medewerkers in betere tijden

Wij verzorgen al uw cursussen op het
gebied van de arbowet.

tóch bijscholing nodig hebben. Of doordat dan extern geworven moet
worden terwijl er binnen de organisatie ook geschikte mensen waren
geweest als zij tijdig waren klaar gestoomd voor de betreffende functie.
Loopbaanbegeleiding en investeren in personeel loont. Loopbaancoaches

Wij verzorgen sinds 1997 cursussen BHV en EHBO.
Speciaal gericht op bedrijven en stichtingen (zoals stichting
4daagse Nijmegen). Op verzoek maken wij de BHV cursussen
op maat. Wilt u de cursus incompany? Dat kan!

kunnen u helpen met het uitvoeren van loopbaanchecks voor uw
medewerkers, door het geven van advies over scholing of via intensievere
trajecten. Waarbij maatwerk wordt geleverd en gezocht wordt naar een
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passend carrièrepad in belang van beide partijen. Ook een outplacementBHVD:
• voor levering van alle merken en types AED
• tegen concurrerende prijzen
• ook voor al uw eerste hulp materialen
• VCA cursussen
• cursussen ploegleider BHV
Meer weten?
www.bhvd.nl • T 06-53740132

traject kan dan tot de mogelijkheden behoren. Kent u de voorsprongvoucher al?

Wim Kooi

Triskellon HRM-service & Loopbaancoaching

DE MEERPAAL
MEERWAARDE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN
Voor de leden van haar businessclub en belangstellende bedrijven introduceert De Meerpaal het komende seizoen De Meerpaal Meetings. Bedoeld om inspirerende
informatie te delen. De eerste meeting is op maandag 12 december aanstaande. Daarnaast wil de multifunctionele organisatie ook het bedrijfsleven een meerwaarde bieden. Directeur Ellen Kruize: „Wij zetten ons met diensten en activiteiten in voor de hele gemeenschap in de gemeente Dronten. Hierbij hoort ook het
bedrijfsleven!”
De Meerpaal is meer dan theater. Ze wil meer-

zorg. Dit laatste is te voorkomen. „Dat kan

aan oplossingen.” De dames Kruize en

waarde bieden op punten als personeelszaken

door preventief te werken. Door verbindingen

Makkinga kijken uit naar de samenwerking

en relatiebeheer, maar daarnaast een inspiratie-

te zoeken. Wij zijn de spin in het web van

met het bedrijfsleven.

bron zijn. Ook maatwerk vanuit CKV op het

mensen, organisaties en sociale partners. We

gebied van teambuilding of het vergroten van

verbinden mensen aan mensen en problemen

de creativiteit onder de medewerkers behoort
tot de mogelijkheden. Ellen Kruize: „Cultuur
is van wezenlijk belang in de algemene ontwikkeling. Hierdoor leer je anders naar jezelf, de
ander en de wereld te kijken.” Zij voegt hieraan
toe dat kunst niet alleen sociaal van belang is,
maar ook maatschappelijk en economisch.
Sociale cement

Vanwege verschillende belangen wil de organisatie voor het bedrijfsleven een partner zijn.
Een partij met wie ondernemers een relatie
aangaan voor niet alleen kunst, cultuur en
ontspanning, maar ook voor welzijn. Bedoeld
voor hun medewerkers, de gezinnen van de
medewerkers en de zakelijke relaties. Vanuit
de afdeling Welzijn kan De Meerpaal een
belangrijke bijdrage leveren aan het sociale
cement van de Dronter samenleving. Het doel
is om met de inzet van welzijnsmedewerkers

SNELLE MIX
Op uitnodiging van De Meerpaal komen per kwartaal 3 tot 4 enthousiastelingen ideeën en

lichter, waardevoller en prettiger te maken

ervaringen delen. Zonder hulpmiddelen als prezi of powerpoint. ‘Stand up’ informatie uitwis-

door middel van nieuwe ideeën en initiatieven.

selen met alleen een microfoon. Ter inspiratie voor anderen. De locatie is Grand Café Flavour,

Inspirerende verhalen tijdens De Meerpaal

waardoor de sfeer los en laagdrempelig is. En uitnodigt voor een gezellige nazit om nog wat

Meetings is er één van.

verder door te praten.

Steunfunctie

De meeting is altijd op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. De aanwezigen worden ver-

Hetty Makkinga, manager Welzijn: „Wij

rast met een snelle mix van verhalen waarbij een gastheer- of vrouw de sprekers introduceert.

signaleren een verhardende, vergrijzende

De onderwerpen zijn breed en gevarieerd. Ellen Kruize: „Natuurlijk willen wij de aanwezigen

samenleving met toenemende individualisering

aan het denken zetten en ideeën laten uitwisselen, maar ook de verbinding met elkaar aan

en druk op budgetten en sociale relaties.”

gaan.” Meer informatie over de eerste De Meerpaal Meeting van 12 december aanstaande

Hierdoor ontstaan behoeftes, gaten in de

staat op www.meerpaal.nl. Belangstellenden kunnen zich tot 7 december opgeven via

steunfunctie van de samenleving. Met als

info@meerpaal.nl.

gevolg een toenemende vraag naar (reguliere)
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en vrijwilligers het leven van vele Drontenaren

AGENDA

COLOFON

DONDERDAG 1 DECEMBER
• Bestuursvergadering en Gemeenteoverleg

OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD)

DONDERDAG 1 DECEMBER
• Businessborrel bij ’t Café Jur en Mo in Biddinghuizen

ondernemersvereniging

de Driehoek

Bestuur

Voorzitter, Herman Vermeer – herman@ovdd.nl

DONDERDAG 8 DECEMBER
• Bedrijfsbezoek bij De Meerpaal in Dronten

ZATERDAG 7 JANUARI 2012
• Nieuwjaarsfeest in De Meerpaal in Dronten

Vice voorzitter, Jan Willem Peters – janwillem@ovdd.nl
Secretaris, Paul Hetsen – paul@ovdd@.nl
Penningmeester, Jan van de Wiel – jan@ovdd.nl
Henk Slump – henk@ovdd.nl
Bianca Vriezekolk – bianca@ovdd.nl
Remko Bosma – remko@ovdd.nl
Peter Dekker – peter@ovdd.nl

WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Secretariaat

• FleviusAward 2011 in het Agoratheater in Lelystad

Trudy Stoker – trudy@world.nl
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VOLLEDIG ONDERSTEBOVEN
VAN DE BESPAARMOGELIJKHEDEN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WOUDA.NL
Wouda Installatietechniek B.V.
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8251 GK Dronten

0321-386060

Mogen we u jaarlijks
in de ogen kijken?

“...Anticiperen is beter dan reageren,
daarom willen wij onze klanten
jaarlijks spreken...”

w w w . o n z e a a n p a k . n l

