opgeknapt na buurtschouw • Zorgen dat je nieuwe behoeftes voor bent • Nieuwjaarsbijeenkomst en Ondernemer
van het Jaar • Voordelen van parkmanagement • Smelten voor skipiste en cultuur

In dit nummer: AB Profashion kleedt de zakelijke man en vrouw • Hanzekwartier zichtbaar

&
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Aart Lijs:

„DEZE PRIJS PAST
HELEMAAL BIJ DE
GROEIENDE ORGANISATIE”

Samen bereik je meer dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. Coöperaties zijn van groot belang voor de
wereldeconomie. Wereldwijd biedt de coöperatieve sector werk aan meer dan honderd miljoen mensen
in ruim honderd landen. Mensen die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf uitstippelen.
Want een coöperatie heeft geen aandeelhouders waarmee ze rekening moet houden. De Rabobank is de
grootste coöperatie van Nederland. Onze leden kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van
hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

r
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r
pa n de
VN r va atie
Jaa öper
Co

Rabobank: partner van de
Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
wwww.rabobank.com

IN DEZE UITGAVE
OM TE BEGINNEN
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„ZORGEN DAT JE NIEUWE BEHOEFTES VOOR BENT”
Productie, assemblage, voorraadbeheer,
transport en plaatsing. Verweij Montage &
Projecten Logistiek in Swifterbant verzorgt het.
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Herman Vermeer

HOOFDARTIKEL
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Aart Lijs, Ondernemer van het Jaar

„DEZE PRIJS PAST HELEMAAL BIJ DE GROEIENDE ORGANISATIE”
Aart Lijs van Profile Tyrecenter Flevobanden

DE FAVORIETE HOBBY VAN... p19
Lucienne Brons

GEMEENTE DRONTEN
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is verkozen tot ‘Ondernemer van het Jaar
2011’. „Ik ben er heel trots op, maar eigenlijk
zou de prijs voor de onderneming moeten
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echt niet zover gekomen zijn.”

MKB vriendelijkheid loopt
door ons hele beleid

COLUMN

p23

Aat de Jonge
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gelden. Zonder de mensen om me heen zou ik

SMELTEN VOOR SKIPISTE EN CULTUUR
De favoriete hobby van Lucienne Brons van
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NIEUWJAARSRECEPTIE
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50 JAAR ONDERNEMEN
IN DRONTEN
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Severinus en Gerda Rikken

DE MEERPAAL
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AGENDA
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restaurant De Klink: geef mij maar de bergen
in Zwitserland en Oostenrijk.

p19
„MKB VRIENDELIJKHEID LOOPT DOOR ONS HELE BELEID”
„Ondernemers en gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om
ondernemersklimaat, bedrijventerreinen, infrastructuur en beleid”, aldus beleidsadviseur

p20

Christina Weenk van gemeente Dronten.
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Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde
van een kalenderjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste 1 maand.

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

www.vsomakelaars.nl
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ZOMER- EN WINTERBANDEN • APK • KLEINE EN GROTE BEURTEN
REPARATIES VOOR ALLE AUTOMERKEN
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BANDEN EN ONDERHOUD VOOR ALLE LEASEMAATSCHAPPIJEN
De Dommel 56
T 0321 313 201
www.profiletyrecenter.nl
DRONTEN

TEVENS

VESTIGINGEN

IN:

ALMERE

EMMELOORD

LELYSTAD

NIJKERK

ZEEWOLDE

OM TE BEGINNEN
PRIETPRAAT

H

et mooie van een eigen column is dat je zelf bepaalt wat je schrijft. Daar hebben anderen
niets over te zeggen. Iedereen die mij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVDD leuke
onderwerpen influisterde, moet ik helaas teleurstellen. Dus nee…, ik ga niet schrijven over

aanstootgevende uitspraken van onze burgemeester. En nee, ik ga ook niet schrijven over Manuela
Kemp. Had ze 's middags (Tjonge Jonge, of was het toch 's avonds...) wellicht eerst Amstel Live
(op)genomen of... En nee, ik ga ook niets zeggen over de speeches. We weten ondertussen toch
al weer een paar jaar dat de Hanzelijn ons binnenkort met Zwolle en Lelystad verbindt en dat de
N23 er, al dan niet met een paar ongewenste rotondes, ook komt.
Wat mij wel raakte, waren de dia's bij Paul Gach zijn speech. Ze toonden gemeente Dronten
zoals het ooit begon. Gebied van pioniers, avonturiers en ondernemers. Een gebied dat door
harde werkers is gevormd. En ook het gebied dat in 1972 gemeente werd. Gemeente Dronten
had toen De Meerpaal, gemeente Dronten had Zeskamp, gemeente Dronten had de Flevohof,
gemeente Dronten had de wereld ploegwedstrijden, gemeente Dronten sprak toen nog niet over
citymanagement…
Flevohof is ondertussen Walibi, Lowlands, Agrotechniek Holland en Opwekking. Het gebied
eromheen is Flevoboulevard geworden. We hebben de grootste openlucht kunstijsbaan ter wereld,
een mooi overdekte 400 meter baan, we hebben cultuur en veruit het mooiste winkelcentrum
in de regio. We hebben een stuk of wat golfbanen en de Poort van Dronten voor wie serieus wil
ondernemen, we hebben de mooiste sportaccommodaties, een nog door te ontwikkelen vliegveld
op 'loopafstand', we hebben wel degelijk historie en we hebben ook economische groei, fraaie
woonwijken, we maken deel uit van de grootste bloembollenregio en staan mondiaal bekend
vanwege de hoogwaardige landbouw. Oh ja.., en binnenkort hebben we ook nog de Hanzelijn en
de N23. Dronten heeft alles voor wie het wil zien en op juiste waarde kan inschatten. Maar zijn
we daar wel trots genoeg op? Dragen we dat voldoende uit? Kunnen we het wel voldoende aan de
man brengen?
De naam veranderen van een prachtig gebied, gebouwd door pioniers en ondernemers met mentaliteit die niet zeurden maar daadkracht toonden? Dronten heeft niets aan dergelijke prietpraat
en gezeur. Dronten is 50 jaar jong! Dit jaar hoop ik ook 50 te worden, ik ben gegroeid, veranderd
en gevormd, maar ik voel mij nog vitaal en zelfverzekerd genoeg om mijn naam niet te hoeven
veranderen. Stel je voor dat jullie mij voortaan Aat zouden moeten noemen... Zoiets mag ik jullie
toch niet aandoen?

Koos in ’t Hout
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Hoofdredacteur

KORT NIEUWS
AB PRO FASHION KLEEDT DE ZAKELIJKE MAN EN VROUW

S

inds de showroom aan De Noord 57
eind 2011 volledig is ingericht, kunnen klanten de bedrijfskleding van

AB Profashion daar ook zien en passen.
Eigenaresse Annelies Bol zit al vijftien jaar
in zowel de industriële als zakelijke bedrijfskleding, maar heeft zich nu specifiek toegelegd
op de zakelijke markt. Pro van professioneel
en promotie, fashion van modieus en kleding.
Kostuums, colberts, pantalons en overhemden
voor zowel dames als heren levert de zaak.
En voor promotie-doeleinden zijn ondermeer
sweaters, polo’s en T-shirts leverbaar. Alles is
optioneel verkrijgbaar met een logo. Daarnaast
kun je in aantallen vanaf tien stuks ook
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bedrijfskleding in huisstijlkleuren laten maken,
waarbij een snelle levertijd gegarandeerd is. „Ik

kleding het beste bij de organisatie past. En

vind het erg leuk om in de showroom of op

om het dan individueel voor elke maat hele-

locatie samen met de klant te kijken welke

maal passend te maken. Die relatie koester ik.”

FITWEEK WERKT BETER

BUSINESS BREAKFAST CLUB
WERKT AAN OMZET EN GROEI

Fitte werknemers zijn de basis voor een vitale organisatie. Vanuit die

Business Breakfast Club (BBC) is per 1 december 2011 de nieuwe naam

gedachte is Geerlings Coaching uit Lelystad sinds september 2011

van de Dronter afdeling Business Network International (BNI). Elke

actief met het bedrijfsconcept de Fitweek. Manon Geerlings: „Ik

donderdagochtend van 6.45 tot 8.30 uur komen de twintig leden in

verzorg op de werkvloer een compleet programma rond het thema

de lokale brasserie DubbelDekker bijeen. Waar BNI de nadruk legt op

‘Vitaliteit’. Werkgever en werknemers gaan daarin samen actief

het genereren van omzet tussen en voor haar leden, richt BBC zich met

aan de slag. En ook ZP-ers kan ik ondersteunen.” Een gezonde

name ook op persoonlijke groei in kennis en vaardigheden. De nieuwe

lunch, vers fruit, voedingsadvies en een stresstest zijn ingrediënten.

formule is een vierwekelijkse carrousel, bestaande uit een themabijeen-

Tevens betrekt de ervaren personeelsadviseur lokale partners bij de

komst met spreker, een ontbijt in groepjes van vier en twee plenaire

Fitweek. Zo vallen fitness bij Leisure World en tennis en squash

sessies. De formule werkt volgens voorzitter Joop Weenk, getuige de in

bij Flevoparq binnen het pakket. Doel is op een positieve wijze

2011 voor 350.000 euro gerealiseerde omzet tussen de leden. „Per bran-

bewustwording bij werkgever en medewerker te creëren.

che hebben we één lid, die elke bijeenkomst aanwezig behoort te zijn.

„Nadenken over duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de

Dat is goed voor het onderlinge vertrouwen en betaalt zich dus uit.” De

vorm van gezondheidsmanagement wordt belangrijker. Een gezonde

formele lancering van BBC is donderdag 29 maart 2012 met als speciale

medewerker bespaart de werkgever geld.”

spreker weervrouw Helga van Leur.

Kijk voor informatie op www.fitweek.info

KORT NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

GIBO VERDER ALS FLYNTH
De fusie was begin 2011 al beklonken, maar per 1 januari 2012 heet de
GIBO Groep officieel Flynth. Hoewel fusiepartner Flynth kleiner was,
spreekt die naam landelijk meer tot de verbeelding. GIBO was vooral
actief in Noord- en Midden-Nederland, maar door de fusie kan ze het
midden- en kleinbedrijf in heel Nederland goed bedienen. Hiermee
is Flynth de grootste Nederlandse accountants- en adviesorganisatie.
Volgens de Dronter vestigingsdirecteur Ben van Pijkeren verandert er

proberen we efficiencyvoordeel te behalen door in sommige gevallen

WETHOUDER GACH OPENT
OFFICIEEL POORT

over te stappen op softwarepakketten van Flynth. Daar hebben onze

Op 8 december 2011 is officieel gestart met het bouwrijp maken

klanten alleen maar baat bij.”

van de eerste fase van Poort van Dronten. In het aangrenzende

Omdat de huisstijluitingen van negentig vestigingen moeten worden

pand van Capway Pan ontvouwde wethouder Paul Gach voor dertig

vervangen, siert het Flynth-logo het pand aan De Kromme Rijn pas in de

belangstellenden de stand van zaken van het nieuwe bedrijven-

loop van februari.

terrein, dat gelegen is tussen de N23 en de Hanzelijn. Het totaal

voor de lokale ondernemers niet veel. „We blijven laagdrempelig en
betrokken. Ook houden ondernemers hun vaste contactpersoon. Wel

bruto oppervlakte van Poort van Dronten is circa 108 ha, met een
netto oppervlakte van circa 78 ha. De eerste fase heeft een netto
oppervlakte van ruim 19 ha. De grondprijzen variëren van 97 tot
112 euro per m².
Fase twee en drie worden, afhankelijk van de vraag ontwikkeld. De
gemeente is met OVDD in overleg om het parkmanagement nader

HANZEKWARTIER ZICHTBAAR
OPGEKNAPT NA BUURTSCHOUW

uit te werken. Dat waarborgt goed onderhoud van openbaar en particulier terrein en biedt de mogelijkheid van bewaakbare toegangswegen. Met Poort van Dronten kan de gemeente Dronten middelgrote bedrijven aantrekken met veel ruimtelijke mogelijkheden.
Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met belangstellenden.

Vrijdagmiddag 4 november 2011 heeft een aantal ondernemers en
gemeentevertegenwoordigers een buurtschouw gehouden in het
Hanzekwartier. Daaruit zijn verschillende verbeterpunten naar voren
gekomen. Een aantal is inmiddels opgepakt door de OVDD geïnitieerde werkgroep die sinds 2010 actief is in het gebied. Gemeente

ONDERNEMERS INVESTEERDEN IN 2,3 HA

en betrokken ondernemers c.q. eigenaren hebben op diverse

Ondanks het economische tij hebben ondernemers binnen onze

vlakken hun bijdrage geleverd. Zo zijn diverse oudere panden en

gemeentegrenzen geïnvesteerd in de toekomst van hun bedrijf.

bedrijfsterreinen van particulieren flink opgeruimd en in sommige

In 2011 heeft gemeente Dronten 2,3 hectare aan bedrijfsgrond

gevallen opgeknapt. Aangrenzend groen is grondig aangepakt en

verkocht. Het gaat daarbij om bedrijven in de zorg (fysiotherapie

onkruid is verwijderd. Het oude woonwagenkamp is opgeruimd en

en kinderdagverblijf) en een productiebedrijf in biologische

via betonblokken afgesloten. Infrastructureel is het plaveisel bij de

gewasbescherming.

boot Free XS opnieuw bestraat en is de kapotte lantarenpaal bij de
oude gemeentewerf verwijderd.
houden, nu de herontwikkeling opgeschort is. De volgende buurtschouw vindt eind maart plaats. Interesse of suggesties? Neem dan
contact op met Remko Bosma, remko@ovdd.nl.
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Doel van de buurtschouw en de aanpak is om de wijk leefbaar te

OOK VOOR AL UW

FEESTELIJKE EN ZAKELIJKE
BIJEENKOMSTEN

De Dieze 26-28 Dronten
www.flevoict.nl T 0321 386 230

MEETING

PRESENTATIE
HUWELIJKSFEEST
RECEPTIE
JUBILEUM
BEDRIJFSFEEST

“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”

FEESTEN & PARTIJEN
VAN 50 TOT 1000 PERSONEN
DRIE SFEERVOLLE RUIMTES

r!
Bereik mee

MULTIFUNCTIONEEL

VOOR IEDERE GELEGENHEID INZETBAAR

WWW.DEREDE.NU
DE REDE VAN DRONTEN | DE REDE 36/38 | 8251 EW | DRONTEN

o o o

D E R ED E
van

Dronten

X
X
o

oo

o oo

E E T E RIJ & F E E S T E R IJ

Het Spaarne 47
8253 PE Dronten

Tel. 0321 - 38 66 44
Fax 0321 - 38 66 55

Bedrijfspresentaties • Billboards • Brochures
Digitaal drukwerk • Direct Mailings • Displays
Document management • Drukwerk • Huisstijlen

Rapporten • Variabel printen • Visitekaartjes
Web-to-Print • Grootformaat kleur & zwart prints
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En nog veel, veel meer

Cert no. SGS-CoC-006588BJ
FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
FSC Producten worden op onze facturen/
offertes als zodanig aangemerkt.
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Graﬁsche vormgeving
Printing on Demand
Drukwerk

info@multicopy-dronten.nl
multicopy.nl/dronten

Kleurprints • Kopieën • Ontwerpservice • Posters

KORT NIEUWS
„MEER BEREIKEN
MET OVDD”
Guido Aaldering van Aaldering Bio-ui uit
Biddinghuizen is sinds kort lid van de OVDD.
Hij ziet het lidmaatschap vooral als stimulans
om andere ondernemers in de regio te leren
kennen. „Afgelopen anderhalf jaar zijn we
verhuisd van de Alikruikweg naar het industrieterrein in Biddinghuizen. Ik ben daarna zo
druk geweest dat ik amper tijd heb gevonden
collega-ondernemers te ontmoeten.” Toen
hij nog als teler actief was, was Aaldering wel

DOEHETZELF OUTLET BREIDT OPNIEUW UIT

aangesloten bij telerbelangengroepen. Maar zijn
bedrijf met zes medewerkers is inmiddels zo
specialistisch dat hij die zakelijke aansluiting

Aan de Amer 4-6 in Dronten-West slaat

kan aanbieden. Volgens eigenaar Mark Top

niet meer vond. „Maar ik weet wat het voordeel

DoeHetZelf Outlet eind januari haar eerste

biedt de nieuwe loods meer mogelijkheid

is. Je kunt met elkaar meer bereiken dan als

paal. Pal achter de winkel aan De Dieze (met

om klanten in specifieke seizoenen een nog

individueel bedrijf. Beveiliging van

1.100 m²) bouwt ze een opslagloods van

groter en completer assortiment te bieden.

bedrijventerreinen bijvoorbeeld. Ik zie wel wat

600 m². De andere opslagruimte verderop

„Onze verf- en behangartikelen en andere

en wie er binnen de OVDD op mijn pad komt.”

aan de Amer (ook 600 m²) blijft ook in

assortimentgroepen verkopen we het hele

gebruik met het idee daarvan de helft te

jaar door, maar tuinmeubelen vooral in het

verhuren. De vijf jaar jonge winkel biedt zo’n

voorjaar en de zomer. Omdat je hierbij praat

20.000 verschillende producten op doe-het-

over omvangrijke verpakkingen, hebben we

zelfgebied en wonen. Ze koopt vooral grote

die extra ruimte nodig.” Waarschijnlijk is de

BIOLOGISCHE TUINDER
ALS NIEUW LID

partijen in, zodat ze bekende merken

hal in mei gebruiksklaar.

Sinds enkele maanden is Wim Stoker met

en kwaliteitsproducten tegen een lage prijs

zijn biologische fruitteeltbedrijf lid van de
OVDD. Mond-tot-mond-reclame attendeerde
de Drontenaar op het zakelijke netwerk. „Ik

BENT U DE WERKGEVER VAN DE TOEKOMST?

denk dat ik na ruim twintig jaar ondernemerschap altijd nog wel iets op kan steken van de
aangesloten ondernemers. Denk eens aan de
aandachtsgebieden personeel en technologie.

bijeenkomst ‘De werkgever van de toekomst’. Via inspirerende workshops en een update

Juist uit verhalen van collega-ondernemers uit

van arbeidsrecht krijgt u handvatten om in de toekomst goed en gemotiveerd personeel

andere branches haal je soms verrassende pun-

te houden. U kunt een drietal workshops, verzorgd door externe deskundigen, bijwonen.

ten.” De OVDD kende Stoker al wel en ook op

De workshop ‘Flexibel personeel’ geeft uitleg over de voor- en nadelen van tijdelijke

de site kwam hij bekende namen tegen, waar-

krachten in uw organisatie. Met de workshop ‘Werkgeverschap in beweging’ krijgt u

onder andere biologische telers. Biologisch te-

inzicht in de motieven van de nieuwe generatie werkzoekenden. Onder andere Het

len is ook nog steeds zijn drijfveer. „Natuurlijk

Nieuwe Werken en nieuwe media op de werkvloer komen daarin aan bod. De workshop

heb je een zakelijke verantwoordelijkheid,

‘De Passieloper’ tenslotte gaat in op de meerwaarde en behoud van gepassioneerde

bijvoorbeeld met de appel- en perenteelt voor

medewerkers.

negen fruitverwerkende bedrijven in het land.
Maar ik haal er vooral veel voldoening uit om

Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/werkgever090212.

op duurzame basis, dus zonder chemische

Daar kunt u zich ook aanmelden.

bestrijdingsmiddelen, te telen.”
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Op donderdag 9 februari organiseert de KvK Gooi-, Eem en Flevoland in Almere de gratis

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.

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

10 Handel & Wandel

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

Evert Lensink van Verweij Montage & Projecten Logistiek, Swifterbant:

„ZORGEN DAT JE NIEUWE BEHOEFTES VOOR BENT”
Productie, assemblage,
voorraadbeheer, transport en
plaatsing. Verweij Montage &
Projecten Logistiek in Swifterbant
verzorgt het. „Noem het ontzorgen”, zegt bedrijfsleider Evert
Lensink. „Wij regelen alles, van
de planning tot turn key oplevering op locatie.”

D

e Verweij-bedrijfsleider in Swifterbant loopt over het

relatief weinig ruimte”, weet de bedrijfsleider. „Onze kracht is dat we

10.000 m² grote buitenterrein en door de 2.500 m² grote

durven te innoveren. Deze kraan riep scepsis op, maar inmiddels is er

bedrijfshal. Tussen de geordende montageplekken voor o.a. abri’s

veel vraag ontstaan. Je merkt dat bouwers ook zwaardere objecten gaan

staan twee enorme brandwerende units van ieder tien ton en negen

maken, naarmate de logistieke mogelijkheden er zijn.”

meter te wachten op transport. „Binnenkort gaan die twee Benelux
Milieu Beheer units op onze eigen grote kraan-laadcombinatie naar de

Veiligheid groot goed

klant. Voordeel van deze gecertificeerde units is ondermeer dat de gehele

Maar ook de risico’s van transport en plaatsing nemen daarmee toe, is

constructie brandwerend is en dat je ze ondanks het gewicht altijd nog

de ervaring van Lensink. „Alles wordt groter, waardoor je als medewerker

kunt verplaatsen.”

steeds beter moet weten, wat mag of kan. De juiste kennis is dus essentieel. Tevens gaan uit veiligheidsoogpunt en praktische overwegingen

150 abri’s in twee weken

altijd twee monteurs mee met transport en plaatsing van outdoor media

Aan de tientallen bushokjes naast de ingang herken je het bedrijfspand

systemen. Veiligheid is een groot goed bij ons, zowel voor eigen mensen

in Swifterbant al snel. „In Almere hebben we onlangs nieuwe exempla-

als voor de omgeving. Je werkt immers toch vaak langs spoor en wegen.”

ren geplaatst, waarna we de oude abri’s hier opslaan en later demonteren”, aldus Evert Lensink. Achter de loods staan van elke provincie in
Nederland wachtruimtes paraat, mocht er plots één nodig zijn. Verweij
verzorgt in opdracht voor een aantal landelijke gemeentes de plaatsing

VAN LOPIK NAAR EUROPA

van dit soort outdoor media systemen, billboards en reclamepanelen.

Familiebedrijf Verweij Montage & Projecten Logistiek (55 mede-

„In januari vervangen we in twee weken 150 billboards in Rotterdam.

werkers) is opgericht in 1975 te Lopik. In 2004 is de vestiging

Omdat je het als project aanpakt, kun je veel efficiënter werken.”

in Swifterbant betrokken vanwege de behoefte aan meer ruimte.
Vanuit Lopik wordt vooral elke vorm van transport door heel
Europa verzorgd. In Swifterbant ligt de nadruk meer op assemblage

Juist de combinatie van vervoer en plaatsing van zware objecten is de

en transport van outdoor media systemen binnen Nederland.

kwaliteit van Verweij. Zo’n 25 vrachtwagencombinaties, uitgerust met

Tevens vindt er ontwerp en productie plaats van het unieke Efectis/

zware uitschuifbare kranen pakken dagelijks klussen op. Meeste recente

TNO gecertificeerde Benelux Milieu Beheer leveringsprogramma

aanwinst is een 88-metertonner. „Op een afstand van twintig meter tilt

van brandwerende opslagsystemen voor milieugevaarlijke stoffen.

hij nog drie ton. Uniek in Nederland en steeds belangrijker vanwege
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Nieuwe 88-metertonner

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.
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).

DYNAMIEK ONDANKS DE HARDE WIND
„Er wordt hier al 50 jaar ondernomen”, trapte Herman Vermeer het nieuwe jaar van de OVDD af. „En ieder doet dat op z’n eigen manier.” Ruim
driehonderd leden-ondernemers met partner toostten op 7 januari jl. in De Meerpaal op het nieuwe jaar. Met de verkiezing van de ‘Ondernemer van
het Jaar 2011’ als hoogtepunt. Dit jaar mag Aart Lijs van Profile Tyrecenter zich zo noemen. In de finale wist hij Fredo Smit van Smit Swifterbant en
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Bernard de Haan van Efesto achter zich te laten.
De voorzitter refereerde aan de actuele stormachtige omstandigheden.

Origineel hotelproject

„Deze dagen van harde wind laten weer voelen waarom de polder werd

De aanpak van bedrijventerrein Poort van Dronten roemt de OVDD-

aangelegd. Momenteel de veiligste plek in Nederland. Een omgeving

voorzitter. „Een ideaal perceel zo vlak aan de N23.” De ontwikkeling

die vooral dynamisch is. Tegelijk gebeurt er veel, waar we als Dronter

van een hotelaccommodatie mag een volgend project zijn in de ogen

ondernemers niet veel aan kunnen doen, maar wel last van hebben. Je

van Vermeer. „Iets anders dan dat we in de wijde omgeving hebben.

merkt dat we minder snel groeien, dat we iets voorzichtiger zijn met

Een originele duurzame formule zou onze gemeente sieren. „Of dat nu

investeringsbeslissingen en dat sommigen het helaas niet gered hebben.”

Swifterbant-Zuid heet of Dronten-Noord.”

Schitterende optelsom

Leuk om te ondernemen

Maar Vermeer ziet ook dat onze bruisende gemeente aan de weg tim-

Tenslotte gaf Vermeer aan dat de OVDD veel tijd heeft besteed aan haar

mert. „Dronten bestaat! We staan op de kaart met een schitterende

organisatiecultuur. „We willen de verbinding en gezamenlijke route

optelsom aan kansen, met een eigen station, eigen haven en eigen

benadrukken van de driehoek Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

luchthaven, dus prima bereikbaar.” Toch kan het hem niet snel genoeg

We willen een club zijn die bereikbaar is voor onze achterban.” De

gaan. „Welke nieuwe economie gaat hiervan komen? Het wordt van

drie genomineerden laten zien dat het leuk is om in de gemeente

doorslaggevend belang hoe die N23 om Dronten heen aangelegd wordt

Dronten te ondernemen”, complimenteerde Herman Vermeer het trio

en wanneer. Het kan niet zo zijn dat we daar tot 2020 op moeten

finalisten en de regio. Hij sprak de hoop uit dat Aart Lijs, maar ook

wachten.”

de andere gegadigden Gicom en Translift op het komende provinciale
Flevopenningengala hoge ogen scoren.

LERING EN HOOP TREKKEN UIT 1973
50 jaar Dronten (en bijna Biddinghuizen en Swifterbant) tot 50-jarige
jubilea van ondernemers, de openstelling van de N23 richting A6, de
eerste paal op Poort van Dronten en natuurlijk de Hanzelijn. Paul Gach,
de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVDD aan de hand van deze mijlpalen
terug en vooruit.
Genoeg te vieren dus binnen de gemeentegrenzen, maar wethouder
Gach sluit zijn ogen niet. „Kredietverlening aan bedrijven gaat moeizaam en traag. Gevolg, u als ondernemer krijgt een uitbreiding niet
gefinancierd of veel later dan u gehoopt had en daardoor mist u omzet.
Consumenten houden de hand op de knip waardoor u als ondernemer

„VOORDELEN VAN PARKMANAGEMENT”

minder verkoopt.”
Vice-voorzitter Jan Willem Peters van OVDD werkt samen met
Toch relativeerde Gach de huidige problematiek door naar 1973 te

Caroline Bongers (beiden op de foto), accountmanager van de ge-

verwijzen, het jaar van de eerste oliecrisis. „We hoorden toen dat het

meente Dronten, aan de realisatie van parkmanagement. Peters: „Het

nooit meer zou worden zoals het was. Maar toch zag men de toekomst

nieuwe bedrijventerrein Poort van Dronten biedt ideale voorwaarden

hoopvol tegemoet. En hebben ze gelijk gehad?”, klonk Gachs retorische

om parkmanagement door te voeren. De grond ligt nog vrij, waardoor

vraag. „Zou 2012 ook zo’n jaar van terugkerend vertrouwen en hoop

nog alle mogelijkheden openliggen om ondernemers gezamenlijk op

kunnen worden?” Er is volgens de wethouder hoop op herstel halverwe-

te laten trekken bij collectieve aangelegenheden. Belangrijkste thema

ge 2012 of in 2013. Dronten met meer dan 40.000 inwoners is in 2011

waar we op insteken is veiligheid. De wet Bedrijven Investerings

zelfs sneller gegroeid dan in 2010. De Randstad is vol en Flevoland met

Zones (BIZ) biedt ondernemers en gemeenten de mogelijkheid een

al zijn ruimte ligt centraal in het land. Helemaal door de Hanzelijn die

belasting in te voeren ten bate van de invoering van parkmanagement

noord-oost en west met elkaar verbindt. „Die groei zal niet geleidelijk

op bedrijventerreinen, maar dan ben je in mijn beleving te dwingend

gaan, maar net zoals de afgelopen 50 jaar, met horten en stoten.”

bezig. Als OVDD willen we niet op de stoel van ondernemers gaan

BESTUURDERSTAKEN

wethouder Economische Zaken binnen gemeente Dronten, blikte tijdens

zitten, maar juist een faciliterende en stimulerende rol spelen.
2012 wordt volgens Paul Gach dus een jaar met de nodige zorgen, maar

Draagvlak is bij parkmanagement van groot belang”

waarin ook veel te vieren kan zijn. „We moeten op zoek naar samenwer-

„Neem beveiliging of groenonderhoud. Je ziet dat ondernemers op

king en gaan voor innovatie: hoop houden en vooruit kijken.”

willekeurige bedrijventerreinen niet altijd in gezamenlijkheid een
oplossing kunnen vinden, omdat belangen te veel uiteenlopen. Met
parkmanagement kunnen we dat voorkomen. Goed voorbeeld is
Hessenpoort in Zwolle. Camerabeveiliging heeft daar de criminaliteit
enorm weten in te perken. In Poort van Dronten kunnen we daar ons
voordeel mee doen. Met de twee toegangswegen en veel watergangen
is het gebied prima te beveiligen. De gemeente Zwolle ondersteunde
parkmanagement weliswaar, maar een medewerker van een bedrijf
op Hessenpoort heeft het verder uitgewerkt. Dat kan hier ook. Zodra
er twee ondernemers gevestigd zijn, kan er een vereniging opgericht
worden.”
„Naast beveiliging en groenonderhoud denken we aan bewegwijzering, facilitaire zaken, marketing en afvalverwijdering. We bekijken op
welke wijze OVDD en gemeente daarin kunnen samenwerken. Door
parkmanagement bijvoorbeeld op te nemen in de grondprijs is er de
zekerheid dat iedereen op het terrein participeert en meebetaalt. Dat
biedt voordelen voor zowel ondernemers als gemeente. Bedrijven weten zeker dat collectieve belangen goed verzorgd zijn en de gemeente

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

parkmanagement op Poort van Dronten een succes is, kan dit zeker

Dansschool van der Ploeg

De heer M. van der Ploeg

stimuleren om ook zo'n vorm op de andere bedrijventerreinen in de

Snijderherstel

De heer R. Snijder

gemeente in te voeren.”

kan het bedrijventerrein aanbieden als Unique Selling Point. Wanneer
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NIEUWE LEDEN OVDD
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Uit eten in Dronten?
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De Meerpaal Bioscoop
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Kinderpartij
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EEn nIEuwE nAAm.
EEn vErtrOuwdE OrGAnIsAtIE!
Almere (036) 547 21 70 | dronten (0321) 38 52 52
Emmeloord (0527) 63 31 33 | urk (0527) 68 16 41 | Zeewolde (036) 522 92 50
Kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

COLUMN
50 JAAR ONDERNEMEN
IN DRONTEN

H

et is steeds completer geworden in Dronten. Pioniers namen initiatief. Letterlijk in de blubber, het zand tussen je producten, de wegen te smal, ja zo begonnen die kanjers, de generatie van onze ouders in dit toen nog lege gebied te ondernemen. Zij lieten zien, dat gedoe en

bedreigingen vanzelf komen, de kansen moest je pakken. Dat doe je door wel op te letten, maar
ook door te gaan. Tegenslagen, vertragingen, te duur geld, allerlei zaken komen voorbij. Hiervoor
gold een grote mate van betrokkenheid, van de ondernemers, de burgers en de regionale overheid.
Dat is nooit anders geworden. Het lijkt er wel op dat de bergen en dalen groter zijn geworden.
We praten over Dronten als thuismarkt, als afzetgebied. We hebben het natuurlijk veel meer over
de lijn Zwolle-Kampen-Dronten-Lelystad, over Flevoland, over Europa, over de gehele wereld.
Gelukkig zitten we in het hart van Nederland met ruimte om te ontwikkelen. Ik ben blij met het
perspectief van de N23 en de Hanzelijn. Economische harde noodzaak.
Toch zou ik een prijsvraag willen uitschrijven richting scholen om met originele plannen te
komen om leuke aanvullende economie te ontwikkelen. De infrastructuur is klaar, wij weten
dat. Nu wordt het tijd dat anderen hierin kansen zien. Gebruik maken van de mogelijkheden in
Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten.
De kracht van ondernemerschap is juist origineel zijn, handig en slim opereren als het moeilijker
is, soms zelfs anticyclisch werken. Samen optreden en lokale overheden oproepen om naast
Fair Trade ook Eerlijke Handel ontwikkelen. Regionale bedrijven in de competitie, dat is pas
duurzaam, niet alleen vanwege de footprint, maar vooral ook economisch. Zo kon men het 50 jaar
geleden redden, zo kunnen wij het nu ook redden. Gun elkaar de handel, geef ook wat voor onze
omgeving terug. Onze ondernemers blijven graag betrokken, betrek hen dan ook bij de nieuwe
ontwikkelingen. 50 jaar lokaal ondernemerschap heeft laten zien dat het de beste basis is voor
leefbaarheid in ons gebied.

Herman Vermeer

(voorzitter OVDD)
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Aart Lijs van Profile Tyrecenter Flevobanden ‘Ondernemer van het Jaar 2011’:
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„DEZE PRIJS PAST HELEMAAL BIJ

DE GROEIENDE ORGANISATIE”
„Ik ben er heel trots op, maar eigenlijk zou de prijs voor de onderneming moeten gelden, vertelt kersvers
Ondernemer van het Jaar Aart Lijs van Profile Tyrecenter Flevobanden. „Zonder de mensen om me heen
zou ik echt niet zover gekomen zijn.” De Drontenaar over zijn vader, de verhuizing, de werkvloer aanvegen en contact met de medewerkers.

Z’n vrouw Jacqueline en ouders waren getuige van het winnen van de

Maar ik ben begonnen met vegen. Een goede leerschool, die we nu ook

prijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVDD, zaterdag 7 januari

nog steeds hanteren bij schoolverlaters. Dat hoort immers ook bij het

in de Meerpaal. Een bijzonder moment, want Lijs senior richtte 41 jaar

werk.” Uit fascinatie voor auto’s en commercie voltooide Lijs junior de

geleden Flevobanden op, de voorloper van het huidige bedrijf. „Mijn

opleiding IVA te Driebergen, waarna hij een jaar lang als autoverkoper in

vader is dus ook zeker trots op deze waardering. Het is toch een familie-

Apeldoorn actief was. Maar daar lag zijn hart toch niet. Het aanbod van

bedrijf. Nog regelmatig is hij hier actief. Hij heeft bijvoorbeeld de nieuwe

zijn vader om in 1997 bedrijfsleider op de Profile vestiging in Zeewolde

vestiging in Dronten mee ontwikkeld.”

te worden, trok meer. In 2006 mocht hij vervolgens het stuur van zijn
vader overnemen. Junior is verder gegaan op de weg die senior had

Vrije franchisenemer

ingeslagen, maar heeft zijn eigen draai aan gegeven. Aan sleutelen kom ik

Het kleine bedrijf van toen is uitgegroeid tot een grote dienstverlener

niet meer zoveel toe, maar soms draai ik nog een pechdienst. Leuk om

met inmiddels zeven regionale vestigingen en tachtig medewerkers. Men

te doen. En ik probeer de organisatie ‘plat’ te houden; zo kun je elkaar

kan er terecht voor banden en velgen. „Auto’s, vrachtwagens, alleen fiet-

gemakkelijk blijven aanspreken. Ik vind het belangrijk om mijn mensen

sen doen we niet,‘’ grapt Lijs. Ook het totaalonderhoud voor personen-

te kennen. Zo ben ik betrokken bij de aanname van medewerkers. Zoveel

en bestelwagens verzorgt Profile. En hij is aangesloten bij de landelijke

mogelijk schiet ik de jongens ook aan als ik op één van de vestigingen

franchiseorganisatie Profile Tyrecenter. „Dat moet tegenwoordig ook wel,

ben. Gelukkig weet ik me ondersteund door zeer betrokken medewer-

want anders red je het niet qua inkoop en marketing.

kers en bedrijfsleiders, die hier soms al tientallen jaren werken.”

Maar daar binnen ben ik als franchisenemer heel vrij.” Die vrijheid heeft
Ontwikkelingen voor zijn

Dronten-West neer te zetten. Die lokale verhuizing vanaf De Noord naar

Een paar jaar geleden zou Lijs zich nog ongemakkelijk bij zo’n prijs ge-

de prominente zichtlocatie heeft het bedrijf een boost gegeven, vindt

voeld hebben, nu echter draagt hij de titel met plezier. „Toen was ik nog

Lijs. „Niet alleen hebben we er veel publiciteit en extra klandizie door

wat onzeker over hetgeen ik wilde, maar met de totstandkoming van het

gekregen, ook de twintig medewerkers ervaren het ruime pand als heel

nieuwe pand ben ik bevestigd in mijn filosofie: streven naar groei. Dat

prettig. We zijn van acht naar twaalf bruggen gegaan en hebben veel

is echt goed voor ons uitgepakt. Natuurlijk hebben we baat gehad bij

meer opslagruimte.” De gecombineerde opzet van moderne wachtruim-

de opkomst van winterbanden, maar concurrentie is er ook. Kijk maar

tes en shop verleidt veel klanten even te wachten op een reparatie. En

naar internet. We halen weliswaar meer omzet, maar de kosten stijgen

dat is belangrijk, vindt de ondernemer. „Ik hamer er bij mijn mensen op

ook. Dat hebben we bijvoorbeeld ondervangen met onze slim ingerichte

dat we flexibel moeten zijn en net even iets meer doen voor de klant.”

bandenstraat die 25% meer kan omzetten dan de oude werkplaats. Nu
kijken we naar de mogelijkheden van een achtste locatie om te groeien.

Sleutelen en mensen kennen

Mijn taak is het om zulke kansen tijdig te pakken. Maar we werken er

Lijs (39) groeide op in het bedrijf. „Mijn vader nam me als jongetje

met elkaar aan!”

geregeld mee langs de vestigingen. Zo leerde ik het bedrijf kennen.
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hij opgepakt door afgelopen jubileumjaar een prachtig nieuw pand in

Mogen we u jaarlijks
in de ogen kijken?

“Focus op omzet...
en laat ons
uw kosten besparen”

www.fotostudiowierd.nl
De professionele studio voor:

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

•
•
•
•

Reclamefotografie
Bedrijfsreportages
Persfotografie
Videoproducties

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
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Bewaking
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DE FAVORIETE HOBBY VAN...

Lucienne Brons van restaurant De Klink

SMELTEN VOOR SKIPISTE EN CULTUUR
„Die nieuwe berg in Flevoland moet ik nog maar zien. Geef mij maar de

len. Heeft misschien ook te maken met mijn surfervaring. Ik ben blijven

bergen in Zwitserland en Oostenrijk. In Frankrijk hebben ze weliswaar

skiën, maar het jeukt toch wel om dat snowboarden weer op te pakken.”

langere afdalingen, maar echt gezellig is het pas in Bad Klein Kirchheim
in Oostenrijk waar we al zo’n dertig jaar een huisje huren. Toen ik

„Nog steeds pak ik de zwarte pistes, maar het hoeft allemaal niet

negen was, kreeg ik voor de eerste keer skiles. En het ging me wel goed

meer zo snel en van vroeg tot laat te zijn. Ik geniet ook van de rust

af. Daarna gingen we bijna jaarlijks twee weken op wintersport in de

op vakantie. Door al die jaren heen heb ik daar veel mensen leren

kerstvakantie. Toen ik ouder was, vond ik het zo leuk dat ik met jonge-

kennen én het accent me eigen gemaakt. In de skilift veronderstelden

renreizen ook nog eens in februari een paar weken ging. Nog steeds ga ik

ze al dat ik een Karinthiër was. Het gebeurt ook geregeld dat ik tijdens

twee keer per jaar - in de rustiger horecatijden - op skivakantie, nu met

lunchpauzes meehelp in de lokale skihut. De uitbaters daar kijken zelfs

mijn partner en eventueel met familieleden of vrienden.”

al op onze site, wanneer we weer vakantie hebben. En wij doen van al
die horecabezoekjes en andere cultuur ook weer wat ideetjes op voor
ons restaurant. Emigreren zou ik niet willen. Dan wordt het te veel werk

dan off-piste afdalen natuurlijk en dan tochten van berg naar berg te

en te weinig vakantie. Maar wennen moet ik altijd wel weer, terug in de

ondernemen. Ontspannend is ook dat ik echt alles van me af kan laten

vlakke polder.”

vallen op dat soort dagen. Momenteel ski ik op de wat kortere carve
ski’s, waardoor je nog wendbaarder bent. Twintig jaar geleden heb ik een
snowboard geprobeerd wat me goed afging; ik ben helemaal niet geval-
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„Vooral het buiten-zijn vind ik heerlijk aan wintersport. En niks leuker

Beleidsadviseur Christina Weenk van de gemeente Dronten:

„MKB vriendelijkheid loopt door

Ondernemers en gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden als het gaat om ondernemersklimaat, bedrijventerreinen, infrastructuur en beleid. Het gemeentebestuur
wordt hierin ondersteund door beleidsadviseurs. Sinds
vorig jaar heeft de gemeente Dronten een nieuwe kracht
waar het gaat om onze economie: Christina Weenk.

O

pgegroeid in Swifterbant, in een ondernemend gezin en als

in Kampen of het WMO beleid in Hattem, ik ben er in getraind

beleidsmedewerker werkzaam in verscheidene gemeenten,

altijd te denken vanuit kansen en mogelijkheden.” Ook in een tijd

kende Christina Weenk de gemeente Dronten van binnen

dat dit politiek nog niet op alle beleidsterreinen was ingebed. Toen

en van buiten. Ze herinnert zich nog hoe ze als klein meisje,

zij afstudeerde in HRM, was haar specialisatie ‘Arbeid, verzuim en

begin jaren zeventig, een bloemetje mocht aanbieden aan de

reïntegratie’. Haar eindscriptie over het Work First concept leverde

eerste bestuurders van de gemeente. Hoewel haar ouders op een

haar de titel ‘Beste klantmanager van 2005’ op. Dit resulteerde

gegeven moment naar elders verhuisden, bleef ze zelf heen en weer

in een studiereis naar Amerika. Kenmerkend voor het Work First

pendelen om haar school in Dronten af te maken. Inmiddels is

concept is dat gemeenten mensen actief begeleiden naar werk.

Weenk getrouwd met een ondernemer uit Dronten en is een stille

Een goede samenwerking met zakelijke relaties is daarbij van groot

wens van haar in vervulling gegaan om haar talent in te zetten in

belang.

haar eigen omgeving. „Toen de functie senior beleidsadviseur op
de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de

Economische visie

gemeente Dronten vrijkwam, twijfelde ik er dan ook geen moment

Toen Weenk in Dronten startte, was de Economische visie 2015

over hierop te solliciteren”, aldus Weenk.

‘Koersen op Karakter’ al door de gemeenteraad vastgesteld. Direct
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na het vaststellen volgden gemeenteraadsverkiezingen, collegevorBeste Klantmanager 2005

ming en was er inmiddels een procedure opgestart om de functie

In eerdere gemeenten was Weenk ondermeer werkzaam als beleids-

van haar voorganger Cees Dijkhuizen in te vullen. „De uitdaging

adviseur maatschappelijke ontwikkeling. De zachtere tegenhanger

was om de energie, bij de totstandkoming van ‘Koersen op

van economisch beleid? „Zeker niet”, stelt Weenk. „Mijn werk in

Karakter’, weer op te pakken om dit in concrete acties te kunnen

deze sector heeft bijvoorbeeld mijn visie op werkloosheid mede be-

omzetten. De kracht van de economische visie zit ‘m er immers in

paald. Want of het nu gaat om het ontwikkelen van een Hanzewijk

dat ondernemers en gemeente er bij de uitwerking ervan samen in

ons hele beleid”

optrekken. Inmiddels zijn we een klein jaar verder en tekenen de eerste

accountmanager inzake de luchthavenontwikkeling. „Want hoewel we

resultaten zich af”, aldus Weenk.

inzetten op hinderbeperking, zijn wij niet blind voor de economische
kansen die de luchthaven voor onze regio biedt”, stelt Weenk. En wel-

Sociaal Economische Agenda

licht het allerbelangrijkste: „Gemeente Dronten heeft de ambitie tot de

Een van de belangrijkste speerpunten uit de Economische visie is

MKB-vriendelijkste gemeenten van Nederland te worden gerekend. Deze

de Sociaal Economische Agenda. Ook wel SEA genoemd. SEA kent

visie loopt als een rode draad door al onze projecten. Of het nu gaat om

vijf kerngroepen: Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt; Startende

maatschappelijke, ruimtelijke of economische ontwikkelingen.”

ondernemers; Dynamiek in de landbouw; Bedrijventerreinen en
Wervingskracht. Een mooi voorbeeld dat uit één van de kerngroepen
tot uitwerking komt is het project Beroepenmarkt on Tour. Een initiatief
van de kerngroep Onderwijs en Arbeidsmarkt. Door leerlingen op korte
momenten in aanraking te laten komen met het bedrijfsleven in de gemeente, wil de kerngroep bereiken dat meer jeugd en jongeren invulling
geven aan hun arbeidstoekomst in de gemeente Dronten. Het idee is dat
de kerngroepen initiatieven ontwikkelen die worden overgenomen door
Bedrijven die belangstelling hebben om deel te nemen aan het
ontmoetingsproject ‘Beroepenmarkt on Tour’ kunnen zich wenden
Mooie uitdagingen

tot het secretariaat van de OVDD (info@ovdd.n)l of bij Christina

SEA is niet het enige project waar Weenk zich voor inzet. Er moet

Weenk, beleidsadviseur economische zaken van de gemeente

bijvoorbeeld ook een meerjarenvisie worden opgesteld met de

Dronten: c.weenk@dronten.nl.

Aeresgroep voor de zone De Drieslag/Wisentweg. Ook treedt ze op als
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ondernemers. De gemeente is daarbij ook een ondernemende partner.

www.mlverzekeringen.nl

Uw gesprekspartner voor
zakelijke verzekeringen!

Voor úw zekerheid!

Duit 5
8305 BB Emmeloord
T: 0527 - 276 180

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

WWW.SUYDERSEE.COM

COLUMN
L

est best? Dat zou ik zeker niet durven stellen. Maar wel dat dit mijn laatste column in Handel
en Wandel wordt. Na enkele jaren wordt het tijd voor vernieuwing. Een ander geluid, een
andere schrijver of misschien wel een ander blad. Of geen blad wellicht.

Handel en Wandel, alleen de titel al. Zo ouderwets, een cliché uit vervlogen tijden. Bovendien,
zo communiceer je toch niet meer anno 2012? Een ondernemer heeft toch geen tijd voor een
tijdschrift? Denk je dat er een ondernemer is die dit blad leest? Misschien een korte column, maar
dan houdt het wel op. Voor wie wordt dit tijdschrift eigenlijk gemaakt? Wie betaalt het en wat
levert het op? Wie bereikt de boodschap uit dit blad? Hoeveel abonnees zijn er en hoeveel buiten
Dronten? Of is dit tijdschrift er alleen voor de Drontense ondernemers? Ik weet het niet, ik stel
alleen maar vragen.
Dat is zo heerlijk aan het schrijven van een column. Je bent vrij om te schrijven wat je wilt. Een
column moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is heel wat geschreven over de betekenis
van een column: prikkelend, humoristisch, compact, een onderwerp omvattend, met een mening
enz.
Ik heb dat geprobeerd en dat is soms wel, soms niet gelukt, ik weet het. Ik probeer het nog een
keer. Weg met Handel en Wandel. Dat kan echt niet meer. Communiceren doe je via andere,
moderne media, snel en oppervlakkig. Niet met een diepgravend medium als dit tijdschrift, waar
heel Flevoland naar uitziet en dat wordt gevreesd om wille van de vlijmscherpe commentaren en
snijdende kritieken.
De nieuwe economie, het nieuwe werken, het nieuwe Dronten vraagt om nieuwe wegen, nieuwe
benaderingen. Dit is een mooi moment: in 2012 viert Dronten het 40 jarig bestaan als gemeente
en het 50 jarig bestaan als woongemeenschap. Het bedrijfsleven zal in die festiviteiten groots
investeren. Daarvan ben ik overtuigd. Het barst van de ideeën onder hen.............
Nieuwe wegen zoals de gemeente zelf inslaat: Poort van Dronten, burgernet, genomineerd als
beste stagegemeente, uitgeroepen tot beste E-HRM werkgever van ons land, internationale
architectuurprijs voor de gebouwen Drontermeertunnel, het uitdaging van de herbestemming
grasdrogerij, gegroeid met ongeveer 500 inwoners in 2011, enz.
Is dat gewone handel en wandel? Niks ervan, dat is hard werken, met 325 gemotiveerde
medewerkers vanuit het gemeentehuis, samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers. En dat
doen we al 40/50 jaar lang. En dat blijven we doen! Waarom? Lest best.
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Mr. Aat B.L. de Jonge
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NIEUWJAARSRECEPTIE
7 JANUARI 2012
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Wij lopen wél warm
voor uw administratie
regelt het

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41 8253 PE Dronten T 0321 33 37 32 info@excent.nl
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biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

contact@heeren17dronten.nl www.heeren17dronten.nl
Fazantendreef 17-19 | NL 8251 JR Dronten | +31 (0)321 842051
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Mogen we u jaarlijks
in de ogen kijken?

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!

Aart Lijs:

ST
„DEZE PRIJS PA
J DE
HELEMA AL BI
GANISATIE”
GROEIENDE OR

“Bespaar 15 tot 20%
op uw zakelijke
verzekeringen via ons…”

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
Scholma werkt o.a. voor Aegon, Noordhoff, FC Groningen, Novema, Landes en Bloem.

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

w w w . o n z e a a n p a k . n l
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1961-2011, ofwel 50 jaar pionieren in de
polder. In een serie van vier portretjes komen
dit jaar vier ondernemers van het eerste uur aan
het woord. Dit keer Severinus en Gerda Rikken
van Rikken Wonen & Slapen.

Uw risico's de
baas met Univé!

ECHTPAAR RIKKEN IS HELEMAAL
GEWORTELD MET POLDERBOMEN
„Het verschil tussen ondernemen toen en nu valt wel mee. Onze twee
zoons Nafthal en Nikolai vormen nu de directie van de zaak. Zij hebben
onze gedrevenheid en passie overgenomen, maar moeten net zoveel
uren maken als wij destijds. Economisch mindere tijden hebben wij

Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van

ook meegemaakt, maar we hebben altijd geprobeerd ons met nieuwe

Univé, denkt graag met u mee over de beheersing

artikelen aan te passen aan de markt en door groter te groeien met

van uw bedrijfsrisico's. Na een risico-inventarisatie
beoordeelt hij met u welke risico's te voorkomen, te
beperken of te verzekeren zijn. Daarna zoekt hij voor
u naar de verzekeringsoplossingen met de beste
voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus
altijd een advies op maat!

vierkante meters. Dat is dankzij onze inspanningen en zakelijk inzicht
gelukt. Onze eerste weken als nieuwkomer viel het ons niet eens op dat
hier helemaal geen bomen stonden; zo druk waren we toen met onze
textielonderneming. We gingen er voor. ‘Als je iets doet, doe het dan goed
en begin er anders niet aan’, zei Rikken senior altijd.”
„Natuurlijk hebben we meegelift met de opbouw van de regio, maar

PER

A DV I E S
SOONLIJK

e
rijblijvend
v
n
e
e
u
n
Maak
Vroegop
met Wim
k
a
a
r
p
fs
a

we waren ook bestuurlijk actief in en betrokken bij de gemeenschap.
De saamhorigheid en collegialiteit was groot, waardoor een gunfactor
ontstond. Het zakelijke rechtlijnige karakter in de polder heeft ons altijd
aangesproken, omdat je sneller tot afspraken komt. De kracht van een
ondernemer is nu eenmaal om snel besluiten te nemen. De overheid
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daarentegen moet rekening houden met meer belangen. Wel eens jammer, want met een betere en snellere regionale ontsluiting hadden we
nog meer uit onze woninginrichtingzaak kunnen halen. Maar toch zijn

Univé Midden
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61
www.unive.nl

we dankbaar voor wat we bereikt hebben. We hebben nu de luxe dat we
de dingen in de zaak kunnen doen die we leuk vinden. Dat hadden we
Daar plukt u de vructen van!

toen als twintigers niet kunnen denken.”

DE MEERPAAL
„IN MOEILIJKE TIJDEN MOET JE CREATIEF ZIJN”
De veranderingen in de culturele sector zijn in gang
gezet. Niet alleen worden subsidies verminderd, het
gaat in de 21e eeuw ook om een andere manier van
werken: meer marktwerking en ondernemerschap.
Margrit Vos, manager CKV bij De Meerpaal,
vindt deze andere manier van werken uitdagend en
inspirerend.
Ondernemerschap binnen de culturele sector
is voor De Meerpaal niet vreemd. De afdeling
Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) anticipeert al geruime tijd op de ontwikkelingen
en wensen in de maatschappij. De cultuurmanager vindt het belangrijk om vraaggericht te
werken. Margrit Vos: „Daarom bieden wij dagworkshops op zaterdag en een workshopreeks
CKV-docenten in een inspirerende omgeving.”

Synergie

De taak van De Meerpaal is onder andere om

Samenwerken is het sleutelwoord binnen

Inspirerende omgeving

cultureel Dronten verder te ontplooien. „Kunst

het nieuwe ondernemerschap. Om kosten te

De cultureel-maatschappelijke instelling in

is niet alleen sociaal van belang, maar is tevens

delen en nieuw aanbod te initiëren, gaat Vos

Dronten heeft ook te maken met de landelijke

een economische en maatschappelijke motor.

tevens activiteiten voor diverse doelgroepen

trend van bezuinigingen. Margrit Vos ziet de

Een stad waar veel te zien of te beleven is, trekt

samenstellen met haar collega’s van de afdeling

ombuiging als een uitdaging. „In moeilijke

mensen.” Door actieve deelname aan kunst

Welzijn. „En we hebben al een paar jaar een sa-

tijden word je uitgedaagd om creatief te zijn.

en cultuur leren mensen ook samenwerken,

menwerking met de muziekverenigingen uit de

Ook als ondernemer. Het is belangrijk om out-

creatief denken en handelen. „Door samenspel

dorpen. Nieuwe leden krijgen les via het CKV.

of-the-box te denken en de situatie van een an-

te bevorderen, houden we bovendien de

En zo kan het publiek genieten van de syner-

dere kant te bekijken. Dat doet kunst ook. Wat

lesgelden betaalbaar en stimuleer je de sociale

gie”, vertelt Vos. Ook de CKV Kunstwerkplaats

dat betreft werken wij met onze kunstenaars en

vaardigheden van deelnemers.”

werkt al intensief samen met de scholen in de

van tien lessen naast onze jaarcursussen.”

gemeente waardoor de kinderen al jong met
kunst in aanraking komen.
Met het bedrijfsleven wil de manager tevens
meer samenwerking zoeken. Cultuur stimuleert ondernemerschap en ondernemers
stimuleren cultuur. Vos: „Wij bieden ook
maatwerk voor teambuildingsprogramma’s.
Zoals het schilderen van een groot schilderij,
of het fotograferen van een passend beeld,
uitgedrukt.” De afdeling CKV heeft vakkundige
docenten in huis op het gebied van beeldende
kunst, theater, dans en muziek die dit proces
begeleiden en stimuleren. „De mogelijkheden
zijn eindeloos”, aldus Vos.
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waarin de talenten van het bedrijf worden

AGENDA
DONDERDAG 2 FEBRUARI
• Bestuursvergadering

COLOFON
OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD)

DONDERDAG 2 FEBRUARI
• Businessborrel bij De Rede in Dronten

DONDERDAG 1 MAART
• Bestuursvergadering

DONDERDAG 1 MAART
• Businessborrel bij Shortgolf in Swifterbant

DONDERDAG 8 OF 15 MAART

Bestuur

Voorzitter, Herman Vermeer – herman@ovdd.nl
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

• Bedrijfsbezoek bij Almere College

Peter Dekker – peter@ovdd.nl

VRIJDAG 23 MAART

Secretariaat

• Flevopenningengala in Zeewolde

Trudy Stoker – info@ovdd.nl

DONDERDAG 5 APRIL
• Bestuursvergadering

Handel & Wandel

DONDERDAG 5 APRIL

Uitgever

• Businessborrel bij t Café Jur & Mo in Swifterbant

OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

DINSDAG 3 OF 10 APRIL
• Bedrijfsbezoek bij Albert Heijn in Swifterbant

DINSDAG 13 OF 20 APRIL
• Urban Street Golf bij Business Zone Delta in Dronten

ondernemersvereniging

de Driehoek

p/a Plantweg 17, 8256 SC Biddinghuizen
T. 0321 - 33 55 95 info@ovdd.nl
Oplage: 1.500 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten
Advertentie-exploitatie: KWOOT bv
Redactie

Jan van de Wiel, Roelof Meester en Trudy Stoker namens OVDD
Huib Veldhuijsen (gemeente Dronten)
Koos in’t Hout, Susanne Bokkers en Julius de Vries (KWOOT bv)
Redactieadres: KWOOT bv, Postbus 270, 8250 AG Dronten
T. 0321 - 32 88 88, info@kwoot.nu
Vormgeving

KWOOT bv, Arne Hemelrijk
Fotografie

30 Handel & Wandel

KWOOT bv, Fotostudio Wierd

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten deze uitgave is samengesteld. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze
uitgave. Uitgever en redactie zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om
ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Altijd ondernemerszin!
Samen voor succes
accountants belastingadviseurs
De Rede 60, Dronten
telefoon 0321 31 26 10
e-mail dronten@jonglaan.nl

www.jonglaan.nl

VOLLEDIG ONDERSTEBOVEN
VAN DE BESPAARMOGELIJKHEDEN

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

De Noord 35

8251 GK Dronten

0321-386060

