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voor de goede klik.”

HÉ JIJ DAAR

N
E
L
E
K
N
I
W
E
R
U
L
L
A
MET

Bijna vijf jaar geleden moesten de broertjes Lehman de handdoek in
de ring gooien. En wat er sindsdien allemaal over ons heen gekomen
is? Zoveel hadden destijds alléén de zwaar depressieven onder ons
dat kunnen voorspellen. Toch kregen ze gelijk. Onze economie bleek
gebaseerd op heel veel lucht die vliegensvlug vervloog. Het vertrouwen
stortte als een kaartenhuis in. Amerika zakte weg, Europa zakte weg…,
ja zelfs de veelbelovende opkomende economieën in het Verre Oosten

ND MARK T
WOENSDAGOCHTE
OPAVOND
O
K
D
N
O
V
A
G
A
D
IJ
R
V
PZONDAG
O
O
K
D
N
A
A
M
E
D
VAN
L A ATSTE ZONDAG
E E .C O
W W W.S U Y D E R S

stagneerden. Alle trukendozen werden uit de kast gehaald, nutteloze
stimuleringsregelingen zagen het daglicht en met z’n allen klampten we
ons vast aan een zwabberend overheidsbeleid met bodemloze putten.
Tegen beter weten in klampten we dan iedere dag weer vast aan
minimale groeicijfers van banken en branche-organisaties. Elke tiende
van een procent biedt hoop op beter, om maar te veronderstellen dat
we de dip voorbij zijn. Ben jij klaar voor de realiteit? Dan geef ik één

M

tip: ga praten met je accountant en vraag eens naar de situatie in de
regio. Praat en denk als een nuchtere ondernemer. Niet te optimistisch
of te pessimistisch, maar realistisch. Wij, het MKB, de dobber van de
Nederlandse economie, hebben het heel zwaar. En dat is, na vijf jaar
klagen en zeuren, ten dele onze eigen schuld. Want wat we nog steeds
niet scherp op het netvlies hebben, is dat de aftocht van de broertjes
Lehman feitelijk een nieuw tijdperk inluidde. De oude economie was
definitief voorbij, lang leve de nieuwe. Eerlijker, oprechter, transparanter.
Kennis is niet langer macht, maar een middel dat je wilt delen. In het
verleden verworven status en autoriteit, hebben geen waarde meer. De
heilige huisjes van de oude economische en politieke structuren proberen weliswaar nog krampachtig stand te houden in het oude denken,
maar krijgen het daar steeds moeilijker mee.
De heel snel veranderende wereld biedt kansen voor wie ondernemer

een degelijk advies en
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Van links naar rechts: Frieda de Munnik-Hoogendoorn, David Warnink, Christine Blok,
Hans Both, Martine Derks-Halman, Lennart de Jong, Eva Bosch.

Biddinghuizen , “het Koetshuis”

tel. 032 1 - 3 1 54 16

Warnink & Both Advocaten
De Zate 18, Postbus 282, 8250 AG Dronten, tel. 0321 - 31 54 16
www.wb-advocaten.nl, info@wb-advocaten.nl

KOOS

wil zijn volgens de nieuwe wetten en gedragsregels. Ondernemen
met een ideaal, met respect. Ondernemen met een positieve missie,
ondernemen met de blik op de nieuwe verhoudingen. Klamp je vooral
niet langer vast aan het oude, maar zoek de kansen in de nieuwe economie. Geef niet langer ’de crisis’ en de banken de schuld, maar kijk
in de spiegel en stel jezelf de vraag: „Hé jij daar, wil jij ondernemen
in de nieuwe tijd?” Ik zou maar snel ja zeggen, want dan ligt er een
prachtige toekomst in het verschiet waar jij zelf sturing aan mag geven.
Koos in ’t Hout
Hoofdredacteur en ondernemer

KORTNIEUWS

KORTNIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

SEA KNAPT BEDRIJVENTERREINEN OP

NIEUW B2B-NETWERKEVENT IN DRONTEN

SEA groep Bedrijventerreinen is één van de vijf SEA groepen
waarin ondernemers, organisaties en gemeente samen optrekken.
Ondernemers zijn deze zomer uitgenodigd om onder het motto

Dronten is een nieuw business-event rijker. Lokale ondernemers ontmoeten elkaar op 22 en 23 oktober van 14.00 uur tot 21.00 uur in De

‘Schoon, heel en veilig’ hun bedrijventerrein te schouwen. Opkomst

Meerpaal tijdens de eerste editie van de Business Dagen Dronten. Want dat is volgens organisator Sandra Velthuizen meteen het belangrijkste

en betrokkenheid van ondernemers bleken groot.

doel: netwerken. „Uiteraard is het ook een prima gelegenheid om een nieuw product te presenteren en kennis en ideeën te delen.” Bezoekers

Er is een inventarisatielijst opgesteld, met zowel acties voor de

kunnen gratis deelnemen aan een kennis- en innovatiesessie van Kennispoort Regio Zwolle. Velthuizen: „De sessies zijn interactief, bevatten

ondernemers, quick wins voor de gemeente, als acties voor de

praktijkvoorbeelden en duren een uur. De ervaring van Kennispoort met innovaties en de implementatie daarvan zullen de revue passeren.”

(middel)lange termijn. Een aantal ondernemers is direct aan de slag

Aanvullend is er dinsdag 22 oktober vanaf 20.00 uur een netwerkborrel. Aanmelden kan via www.businessdagendronten.nl.

gegaan. Zo heeft een ondernemer in Business Zone Delta een bord
aan de Spoordreef verwijderd en is in Swifterbant een berg grond
weggehaald. In Dronten Noord zijn betonblokken geschilderd en in

VSO MAKELAARS BOER OP MET SOLENTUS

Biddinghuizen is een bedrijfspand schoongemaakt en een deel van
de parkeerproblematiek opgelost.
Een opvallend punt is de uitstraling van onverkochte kavels op de

Met haar nieuwe zelfstandige dochter Solentus wil VSO Makelaars

behoefte aan deskundig advies groot. Ons voordeel is dat we de agra-

bedrijventerreinen Business Zone Delta. Deze werden af en toe

agrarische bedrijven helpen met de aanschaf van zonnepanelen.

rische markt goed kennen.” De overweging om met Solentus te starten is

geklepeld, terwijl de randen van de verkochte buurkavels regelmatig

Daarmee speelt VSO in op ’schone landbouwschuren’ per 2024: asbest

dus zowel dienstverlenend als bedrijfseconomisch. Een Solentus-adviseur

worden gemaaid. De aannemer heeft daarom 27.360m2 gazon-

is dan uit den boze. Zonnepanelen zijn een prima alternatief, vindt initi-

inventariseert de klantwensen, licht de mogelijkheden en rentabiliteit toe

gras ingezaaid rondom de onverkochte kavels; deze stroken worden

atiefnemer Mark Onderdijk. En de markt is er: „Ik schat dat momenteel

en verzorgt de inkoop. De plaatsing wordt door erkende installatiebe-

voortaan gemaaid in het reguliere onderhoud.

nog geen kwart van de agrariërs al panelen heeft. En de interesse is er,

drijven gedaan. Overigens wil Solentus binnenkort ook de mkb-markt

Tijdens de inventarisatie kwam ook schade aan wegen en inritten

mede gevoed door een provinciale subsidie. Wel is de

gaan benaderen met een zonnepanelenactie.

aan het licht. In totaal wordt 20m2 herstraat, 567m2 goten vervangen en zes inritten vernieuwd. Voor de uitstraling is het aanzien van
het openbaar groen mede een bepalende factor; daarom wordt

MIRLITON TOONT SOCIAAL GEZICHT VIA RTL 4
Schoonmaakbedrijf Mirliton uit Dronten heeft zich op 10 september jl. op RTL 4 van haar beste kant laten zien. Ze heeft in augustus geheel
vrijblijvend meegedaan aan het programma ’Uitstel van Executie’. Bedrijfsleider Marloes van Loenen (rechts op de foto) kijkt met voldoening

verwilderde begroeiing en puin verwijderd. Verder wordt 700m2

AL 25 JAAR FEEST MET
PARTYSERVICE BREET

grond gefreesd, geëgaliseerd en ingezaaid, 200m3 grond afgevoerd en 40 are schoongemaakt. Ook worden op diverse plaatsen
bewegwijzeringsborden schoongemaakt en vervangen.

terug op de bewuste schoonmaakdag in Almere: „Het ging om een woning van een paar mensen die zich in een schrijnende situatie
bevonden. Het programma van Martijn Krabbé (midden) vond ik altijd al heel positief; het gaat echt ergens om. Toen ik gebeld werd of wij

Een spetterend optreden van de klassieke musici Jan Vayne en Flip

mee wilden doen, twijfelde ik dan ook geen moment.” Met vier medewerkers heeft Mirliton - onderdeel van SchoonGroep Nederland - een

Markwat met aansluitend een - vanzelfsprekend - uitgebreid en zelf

dag meegedraaid. „De samenwerking met RTL was erg prettig. Het ging me primair om de hulp aan de bewoners, maar het is ook erg leuk te

samengesteld buffet in de Hoeksteen in Swifterbant. Daar waar het

zien dat we veel positieve reacties op onze deelname krijgen.”

25 jaar geleden begon, wilde Jan Breet (achteraan op de foto) ter
ere van zijn jubileum nog eens goed uitpakken voor zo’n vierhonderd
genodigde gasten. Al twintig jaar werkt Partyservice Breet inmiddels
vanuit De Morinel in Dronten. Met twaalf medewerkers - soms oplopend
tot vijftig inhuurkrachten - heeft Breet nooit getornd aan de dienstverlening. „Hygiëne en kwaliteit is bij ons zeer belangrijk. Dat hebben
we altijd weten te leveren met behoud van een gemoedelijke sfeer en
maar 99,9% komt weer bij ons terug. Dat is toch het succes van onze

ACTIEDAG ’SAMEN DOEN’

service.” Inmiddels ziet Jan Breet trots dat de tweede generatie met suc-

Op de volgende data faciliteert SEA groep Bedrijventerreinen onder-

ces het ouderlijk bedrijf overneemt. Dochter Wilma en zoons Edwin en

nemers om zelf aan de slag te gaan op hun bedrijventerrein:

Jacco zorgen samen met de bedrijfsleider dat de organisatie voorzien

- vrijdag 18 oktober voor Business Zone Delta en Swifterbant

blijft van nieuwe impulsen. „Onze BreetBQ en Hanzelijnspies zijn mooie

- vrijdag 1 november voor Biddinghuizen en Dronten Noord

voorbeelden. En er komt meer aan; houd onze site of Facebookpagina
in de gaten.”
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nette prijsstelling. Natuurlijk shoppen klanten wel eens ergens anders,

Gert Jan Bonestroo van Blonk Agri in Biddinghuizen:

POSITIE BEPALEN IN GRAANHANDEL
Een vrachtwagencombinatie met geoogst graan stort met geraas en

akkerbouwers in een straal van circa veertig kilometer. Transportkosten

stofwolken een slordige 30 ton bulk in een bunker. Gert Jan Bonestroo

maken verder bereik onrendabel. Daarom komen voornamelijk

kijkt vertwijfeld naar de bewolking en geeft een indicatie van het vocht-

vrachtwagens van grotere afstanden en rijden boeren dichter bij huis

gehalte, nog net te hoog naar zijn mening. Dat vraagt extra droging.

langs met trekker en kipper. Zelf rijden doet Blonk Agri niet vanwege de
investering en wetenschap van een lege rit heen of terug. De globale

Kaf van het koren

portefeuille beslaat zo’n 250 klanten die jaarlijks gezamenlijk 20.000

De algemeen manager, sinds 1975 werkzaam bij Blonk Agri, verdeelt

ton tarwe leveren, zo’n 2.000 hectare aan oppervlakte. „Dat kunnen

zijn aandacht over de vestigingen in Biddinghuizen, Willemstad en

we prima afhandelen hier.”

Moerkapelle en de ontvangstpunten in Neerijnen en Nieuwveen. „Maar
eigenlijk kun je wel stellen dat wij hier uitgegroeid zijn tot het hoofdkan-

Transparantie in prijzen

toor.” In 1882 is het bedrijf gaan draaien vanuit een Zuid-Hollandse

Net zo vrij als de inkoopmarkt is, heeft Blonk Agri geen vaste afspraken

korenmolen in Zoetermeer. Sinds 1969 zetelt Blonk Agri – met de tien

met afnemers. Toch is het palet aan terugkerende veevoerproducenten,

silo’s in oranje huisstijlkleur – ook in Biddinghuizen, waar het graan in

voedingsindustrie en individuele molenaars jaarlijks redelijk in balans.

ontwikkeling kwam. Op alle fronten is inmiddels het kaf van het koren

Onzeker echter is het prijsniveau, dat vooral afhankelijk is van het

gescheiden, schetst Bonestroo: „De akkerbouwbedrijven zijn groter

weer. Nederland speelt daarin een marginale rol, relativeert Bonestroo:

geworden wat geleid heeft tot veel minder graanhandelbedrijven. Je

„In Europa behaalt ons land slechts een marktaandeel van 1%; het

hebt enkele coöperaties en je hebt een aantal particuliere organisaties,

gebeurt allemaal op de wereldbeurzen. 2012 was mondiaal een

waaronder wij.”

slecht graanjaar, maar gaf dus wel een goede graanprijs.” Internet
zorgt daarbij voor transparantie, weet Bonestroo. „Elke akkerbouwer

Vrijheid om zaken te doen

weet welke prijzen actueel zijn. Daarin adviseren wij onze klanten; je

„Als boer ga je naar de graanhandel waar je je het beste thuis voelt”,

probeert ze een goede prijs te geven en het verwerkte product later zo

weet Bonestroo. „Groot verschil met coöperaties is dat wij geen leden

goed mogelijk te verkopen. Dagelijks heb ik contact met onze zakelijke

hebben die bij ons onder contract staan. We vormen een vrije markt.

vestiging in Antwerpen om onze posities te bepalen. Verkopen we direct

Akkerbouwers die voor ons kiezen doen liever zelf, zonder vast con-

of bijvoorbeeld op de termijnmarkt? We zijn dus niet alleen verwerker,

tract.” Op die onafhankelijke rol tussen boer en industriële afnemer is de

maar ook handelaar.”

Drontenaar trots. „Toch wist je altijd wel waar je ongeveer aan toe was

Veel tijd voor een gesprek over logistiek en nuchter boerenverstand heeft algemeen manager Gert Jan Bonestroo eigenlijk niet,
want het is augustus. Dan zijn alle twaalf medewerkers plus vier
inhuurkrachten present op het terrein van graangroothandel Blonk

contractwerk.” Maar hij ziet een ontwikkeling naar meer afspraken,
al is het maar in de vorm van een mailtje. „De hele markt zoekt meer

BEDRIJF & HANDEL

zekerheid.”

Blonk Agri is een groothandel in granen, zaden, peulvruchten,
(poot-) aardappelen, uien, kunstmest en zaaizaden. Het bedrijf

Relatiebeheer en wisselwerking

is gespecialiseerd in het schonen, drogen, scheiden, mengen en

Daarom heeft Blonk Agri oog voor relatiebeheer binnen zijn klanten-

verpakken van alle producten. Tarwe maakt het grootste deel uit

kring. „Onze buitendienstmedewerkers komen een paar keer per jaar

van het aanbod en wordt vooral in augustus aangeleverd. Wel ziet

bij de telers langs om wensen te inventariseren, adviezen te geven

Blonk Agri een verschuiving in de behoefte bij de afnemers in de

en monstername te doen.” Anderzijds versterkt de zekerheid van een

vorm van aangepaste hoeveelheden per levering. Dit omdat deze

goede prijs, de juiste bewaarcondities en de service van zaaigoed en

zelf geen grote voorraden willen en kunnen opslaan. Dat vraagt

meststoffen de onderlinge wisselwerking. Dat mondt veelal uit in een

meer werk dat zich steeds meer over het hele jaar spreidt.

sterke vertrouwensband. Vanuit Biddinghuizen richt het bedrijf zich op
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Agri in Biddinghuizen. „Alle handjes zijn dan hard nodig.”

qua aanbod. Dat paste mooi bij onze filosofie van zo weinig mogelijk

ONDERNEMERS IN TRANEN BIJ PRIMOFIN

DAAROVER PRATEN ZIJ
Het bestuur van de OVDD vergadert

BUSINESSBORREL IN TREK

iedere eerste donderdag van de maand.
In ’Handel & Wandel’ informeert het

Hou vrij in uw agenda:

Zes weken lang in de zomer is het topdrukte bij Primofin in Swifterbant. Leden van de OVDD

bestuur de leden over de zaken die

- 3 oktober - Shortgolf in Swifterbant

waren daar woensdag 14 augustus op bezoek. Daar bleek wat voor hectische dagen de

besproken zijn of aan de orde komen.

- 7 november - De Klink

medewerkers die periode maken. Na de oogst vanaf de percelen uit de buurt worden de

Hebt u suggesties of onderwerpen die

De businessborrels worden iedere maand beter bezocht. Ook

zilveruien bij Primofin gesorteerd, gewassen, geschild, gesorteerd op maat, verder gewassen

u bij het bestuur onder de aandacht wilt

nieuwe ondernemers weten hun weg naar onze borrels te vinden.

en nog eens gesorteerd. Om uiteindelijk te belanden in kisten (vers product) of tonnen (lang

brengen? Neem dan even contact op met

En vanaf september nodigen wij ook de Dronter politiek uit voor de

houdbaar en voor opslag en export). Er was voor gewaarschuwd, maar de meesten hielden

Trudy Stoker van het bestuurssecretariaat

businessborrels.

het niet droog. De scherpe geur en damp van uien zorgde voor tranen. Thuis konden alle

(0321 - 33 55 95).

Wilt u eens gebruik maken van het 5-minutenpraatje om een nieuw

Voor Sieberen Sybesma is het min of meer vanzelfsprekend dat

product, of uw bedrijf voor het voetlicht te brengen? Een mailtje is

hij deze zomer met het verzoek tot deelname in het OVDD-bestuur

voldoende en wij ruimen graag tijd voor u in.

instemde. „Betrokkenheid bij hetgeen je doet is voor mij vanzelfspre-

gasten de goede smaak van een vers potje zilveruien nog eens proeven.

VOOR LEDEN- EN PORTEFEUILLEBEHARTIGING

Excursie naar beurs en
Rijksmuseum

BEKNOPT VERSLAG KETELBRUGBEZOEK

Op 2 oktober organiseren wij onze jaarlijkse

Werkzaamheden aan de Ketelburg in de A6, begin 2013, leverden

excursie. Twee jaar geleden waren we te gast

nogal wat gemopper van verkeersgebruikers en ondernemers op. Dat

Pas toen hij na ging denken over zijn rol in het bestuur, ervoer

bij het Europees Parlement, vorig jaar bij de

was reden voor ons om eens contact op te nemen met Rijkswaterstaat.

Sybesma de brede scope van bezigheden van de OVDD. „Dan zie

Tweede Kamer, en dit jaar nemen we een

Onze interesse werd positief ontvangen en het bestuur werd uitgeno-

je waar deze belangenvereniging allemaal bij betrokken is en lijntjes

kijkje bij NYSE Euronext. De beursdeelnemers

digd om een kijkje te nemen ’in’ de indrukwekkende Ketelbrug. Naast

heeft uitstaan. Van provincie tot gemeentes en mkb-platforms. Ik denk

krijgen achtergrondinformatie over de

verhelderende uitleg van de aannemer mochten we genieten van het

dat ik vanuit mijn achtergrond, kennis en ervaring wel een steentje

beurs, en nemen uiteraard een kijkje op de

fantastische uitzicht in het brugwachtershuis. We zijn in gesprek om een

bij kan dragen aan het verder vorm geven van onze bezigheden.

beursvloer. Na de lunch bezoeken we het

dergelijk bedrijfsbezoek voor onze leden te organiseren.

Het penningmeesterschap is mijn grootste taak straks. En ervaring

kend. Van oudsher ben ik actief in Biddinghuizen als bewoner en
vrijwilliger. Als ondernemer in de gemeente Dronten ben ik al enkele
jaren met mijn onderneming Sybit lid van de OVDD. Om te weten
wat er speelt en om contacten op te doen tijdens bijeenkomsten en
bedrijfsbezoeken.”

Rijksmuseum.

BESTUURDERSTAKEN

OVDDNIEUWS

ondernemersvereniging

de Driehoek

daarmee heb ik ondermeer opgedaan in de band waarin ik meespeel en in de lokale jongerensoos.”

WERK IN UITVOERING OP 4 DINSDAG

NIEUWE LEDEN OVDD

De IT-er Sybesma is geenszins voornemens om zaken radicaal te

UNUSUAL-BRANDS

veranderen. „Ik vind dat we ook met het flink vernieuwde bestuur

Mevrouw H. Tietema

de ingeslagen weg moeten volgen. Voor mijn penningmeesterrol

Dinsdag 24 september organiseren wij

Spreker 2: Marc Linssen: Storytel-

G-ART

betekent dit goed en beargumenteerd kijken naar de uitgaven, en

traditiegetrouw onze ’vierde dinsdag van

ling: hoe vertel ik mijn verhaal?

De heer P.L. Mangnus

tijdig betalen natuurlijk. Het is contributiegeld, dus daar moet je

september’-bijeenkomst. Dit jaar is het

Iedere ondernemer wil zich onderscheiden,

GREEN ACKER B.V.

verantwoord en zinvol mee omgaan. Want belangenbehartiging

programma én de locatie anders dan

maar hoe doe je dat? Kwaliteit van het

De heer O. Bogers

voor de leden is ons uitgangspunt.” Ook binnen de werkgroep

anders. Wat de locatie betreft het doet ons

product alleen is niet meer voldoende, in

GREEN ORGANICS B.V.

Wervingskracht waarbij hij al aan tafel gezeten heeft, wil Sybesma

een groot genoegen u uit te mogen nodigen

toenemende mate gaat het om het verhaal

De heer J. Groen

die belangen behartigen. „Goed vind ik het dat we deelnemen aan

bij bouwbedrijf Loosman in Swifterbant. Een

er achter. De workshop ’Storytelling’ maakt u

GEBR. VAN LIERE

de Sociaal Economische Agenda van de gemeente Dronten, maar

drietal sprekers neemt u mee naar actuele

bewust van de kracht van uw unieke verhaal

De heer P.A. Van Liere

en inspirerende ontwikkelingen.

en hoe dat de luisteraar echt kan raken.

CREATIVI B.V.

BALLETJE SLAAN OP ONZE GOLF-,
TENNIS- EN SQUASHTOERNOOIEN

ook daar moeten we kritisch blijven op wat we erin investeren en
wat we ermee bereiken.”

U leert aan de hand van voorbeelden uit

De heer M.J. Kerkvliet

Spreker 1: Dimitry Fleming, Senior

de filmwereld wat een sterk begin is, een

VERKEERSSCHOOL PETER EVERS

Economisch Onderzoeker van ING.

spannende climax en een krachtig eind.

De heer P. Evers

Wat is zijn visie op de economische situatie

Marc Linssen is scenarioschrijver van vele

BIRON B.V.

Ook op sportief gebied laten ondernemers zich graag gelden. Onze

Ook de brede vertegenwoordiging uit alle drie dorpen vindt de

in Nederland?

bekende televisieseries, waaronder GTST en

De heer A. Postma

toernooien zijn deze nazomer weer goed bezet. Zo telde het tennis- en

Biddinghuizer een plus. „Zo waarborg je dat ondernemers op alle

Trauma 24/7.

STOKER ZADELMAKERIJ

squashtoernooi op 30 augustus een kleine 30 ondernemers. Ook

plaatselijke bedrijventerreinen evenveel gekend worden. Ook kan de

De heer W.B. Stoker

trok een dertigtal ondernemers over de green tijdens de golfclinic en

vertegenwoordiging aldaar de kans op onderlinge samenwerking

-wedstrijd op 18 september.

tussen bedrijven versterken.”

Met het vernieuwde bestuur denkt Sybesma een groep collegabestuurders om zich heen te hebben die veel mogelijkheden biedt.
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Iedereen kan
leren Golfen….

Kijk voor meer informatie op
www.golfacademieflevoland.nl

Ruim een jaar geleden is het bestuur van

POLL WEBSITE POSTBEZORGING ONVOLDOENDE

de OVDD lid geworden van de Business

En dat kan nu extra voordelig
bij Golfacademie Flevoland!
Golfacademie Flevoland start in september met het
geven van golflessen bij Shortgolf Swifterbant.
Omdat Swifterbant 50 jaar bestaat zijn de lessen
extra voordelig: alle inwoners van de gemeente
Dronten krijgen maar liefst 50 euro korting op een
tweedaagse (GVB) cursus.

Nu geen EUR 195,maar slechts EUR 145,-

Lidmaatschap BBC
Breakfast Club (BBC) in Dronten. Iedere

Onze website biedt ruimte voor een poll. Deze periode hebben wij u gevraagd naar uw

donderdagochtend schuift één van de

ervaringen over de postbezorging. 50% van de ’stemmers’ ontvangt de post soms wel, soms

bestuursleden aan bij haar ontbijt. Na

niet naar wens. 25% van deze groep mensen is ontevreden, omdat de post vaak niet aan-

evaluatie is besloten om dit lidmaatschap

komt. Post.nl gaf aan extra aandacht te hebben voor de postbezorging in onze gemeente.

te continueren. Zo kunnen we buiten het

Feit is wel dat zowel Post.nl als SANDD post bezorgt in onze gemeente. Mocht u klachten

reguliere netwerken de leden van de

hebben over incorrecte postbezorging, dan vragen we u vriendelijk goed te kijken naar de

BBC wijzen op de wijze waarop de

bedrijfsnaam op de stempel. Uw klacht kunt u vervolgens digitaal indienen via

OVDD de belangen voor onze leden

www.postnl.nl of www.sandd.nl.

behartigt. Met klem benadrukt het bestuur

rt
Sta en in
s
er
fles
gol temb
p
se

Golfacademie Flevoland
Rivierduinweg 9
8255 PJ Swifterbant

dat ons lidmaatschap daadwerkelijk de

Nieuwe poll: helpt een wijkschouw?

OVDD betreft en de individuele bestuurs-

Wij zijn benieuwd of u naar aanleiding van de

leden niet hun eigen onderneming daar

diverse schouwen die gehouden zijn op de

vertegenwoordigen.

bedrijventerreinen verschil merkt? Is het
groen aangepakt? Zijn ondernemers
begonnen met schoonmaken

Gedragscode bestuursleden in de maak

of schilderen? Laat het ons weten
via de online poll op www.ovdd.nl.

Het is een ’hot’ onderwerp, de gedragscode
voor bestuurders. Dit geldt ook voor het bestuur
van onze OVDD. Peter Dekker legt momenteel
de laatste hand aan een document dat van

Heeft u een suggestie voor een poll

groot belang is voor onze bestuurders. Tijdens

op de site? Laat het ons weten via info@ovdd.nl

de najaarsvergadering in november leggen
we het document voor aan de algemene
ledenvergadering.

NIEUWE OPZET VERKIEZING
ONDERNEMING VAN HET JAAR
Ten opzichte van voorgaande jaren kent de verkiezing voor
Onderneming van het jaar een andere opzet. Vanaf 1 september gaat
het secretariaat actief aan de slag met voordrachten (leden kunnen
leden nomineren). Het secretariaat houdt na aanmelding een globale
screening; is het bedrijf drie jaar ingeschreven en gevestigd in de
gemeente Dronten? Daarna gaan alle voordrachten naar de jury.

www.fotostudiowierd.nl
De professionele studio voor:
Reclamefotografie
Bedrijfsreportages
Persfotografie
Videoproducties

De jury mailt de voorgedragen kandidaten een enquête die voor
15 oktober geretourneerd moet zijn. De jury bespreekt vervolgens de
enquêtes en maakt een shortlist. Op basis daarvan bezoekt de jury in
november de drie overgebleven bedrijven.
De jury bestaat uit de winnaar afgelopen jaar (Aart Lijs in dit geval),
de winnaar dit jaar (Vereecken Fruit) en de regioadviseur Kamer
van Koophandel. Een notaris houdt toezicht op het verloop van de
verkiezing.
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Het bestuur heeft dus geen idee wie of welk bedrijf is voorgedragen.

MIJN EERSTE COLUMN
Tsja, dat zat er aan te komen… Als je de voorzittershamer mag hanteren
dan moet je ook met het ’column bijltje’ hakken. Ik bedacht dat het
misschien wel ’wat hard van stapel lopen zou zijn’ als ik hier direct ga
roepen wat ik ergens van vind. Je moet toch de achtergronden goed
kennen voordat je met inktpatronen gaat schieten en daarvoor zit ik nog
net niet lang genoeg ’in het zadel’. Misschien is het daarom wel net zo
handig als ik er voor zorg dat u wat van mij kunt gaan vinden, voordat ik
u vertel wat ik ’ergens van’ vind.
In de aanloop naar de jaarvergadering in mei werd ik zo nu en dan
wakker met de gedachte: waar ben ik aan begonnen? Om tegelijkertijd
te denken dat ik wel wat te vertellen heb. Ik vind wel ergens iets van. De
stand van zaken rondom de uitbreiding van het vliegveld, de verkeerssituatie rondom de Roggebot, de huisvesting van arbeidsmigranten in
de gemeente Dronten, het bestemmingsplan van het buitengebied, de
actuele situatie op de bedrijventerreinen en de ondernemersvisie naar
de toekomst, de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt.
Kortom zaken die u en mij raken als ondernemer en als inwoner van de

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

gemeente Dronten, daar wil, kan, moet en doe ik wat mee.
Het is een voorrecht om een zeer betrokken en bevlogen bestuur te
mogen voorzitten. Onze ambitie is om de commissiestructuur zo autonoom mogelijk te laten draaien, om daarmee de expertise, kennis en
betrokkenheid van onze leden optimaal te kunnen inzetten. Dit vraagt verantwoordelijkheid en initiatief van de commissieleden. Ten dienste van het
vereniging een professionele slag slaan. Daarmee verstevigen we onze
positie als ondernemersvereniging zowel lokaal, provinciaal, regionaal en
wellicht zelfs nationaal.
Nu is het de kunst om eerst mijn blik naar binnen, naar het hart van de
OVDD te richten. Namelijk naar u als leden van onze vereniging en u te
vragen ons als bestuur en mij als voorzitter van input te voorzien. Want
ik wil u heel graag vertegenwoordigen, maar dat kan ik niet zonder uw
stem en inbreng. Mijn oproep aan u is: “Laat u horen, bel, mail, kom

www.jonglaan.nl

op de koffie of nodig mij uit… ik zie er naar uit u persoonlijk te leren
kennen”.
Tot gauw!

Ondernemende Accountants

Hester Vroegop
voorzitter OVDD

HESTER

ondernemersbelang in onze gemeente, zodat we als bestuurders en als

Gemeente Dronten uitgegroeid tot ’marktleider’ in duurzame sector

GROOTSTE BIOLOGISCHE LANDBOUWGEMEENTE!
Met 54 ondernemingen telt de gemeente Dronten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
de meeste biologische bedrijven in Nederland. Vooral landbouw onderscheidt zich. Diverse betrokkenen

Robert Elshof, Elshof Fruit, Dronten en deelnemer
SEA groep Dynamiek in de Landbouw:
„In 2010 ben ik met mijn teelt- en handelsbedrijf overgeschakeld van conventionele naar biologische teelt van appels en pe-

over groei en kansen voor de regio.

ren. Naast een stukje persoonlijke groei en betrokkenheid zag
ik dat de sector professionaliseerde. Van de 32 biologische
fruittelers in Nederland zitten er negen hier. Wij werken met

Een van die lokale biologische ondernemers is Kees van Woerden uit

medewerking van de gemeente gehad, schetst hij. „Zowel bij vergun-

veel van hen samen. Ik denk dat de aanwezigheid van zoveel

Biddinghuizen. Met Van Woerden Flevo en handelshuis Q-cape heeft

ningen voor bewaring, als bij de lokale huisvesting van buitenlandse

biologische bedrijven en gericht onderwijs aantrekkingskracht

hij het polderpionierschap een nieuwe impuls gegeven. „Als gangbare

seizoenswerkers.” Spin-off is misschien een groot woord, maar de

heeft op bedrijven in biologische producten.”

teler raakte ik rond 1990 overtuigd dat het anders moest. Ik werd me

gemeente Dronten heeft volgens de pionier wel geprofiteerd van de

bewust dat de grond beter beschermd moest worden tegen de soms

opmars van biologische landbouw. „Naast extra werkgelegenheid is er

Anne Dijk, locatiedirecteur Groenhorst Dronten,

zware middelen.” Hij weet nog dat veel meer akkerbouwers uit de

een infrastructuur voor logistiek en bewaring ontstaan.”

Warmonderhof Opleidingen en deelnemer
Agrofood tafel Regio Zwolle:

regio openstonden voor een natuurlijker aanpak, dus zonder chemische
’Biologisch’ Dronten op de kaart

„Biologische landbouw is belangrijk, al denk ik meer in én én.

Zowel economisch, sociaal, educatief als promotioneel biedt de ontwik-

Wel zie je een verschuiving vanuit gangbaar naar biologisch.

Innovatiedrang

keling van de biologische landbouw kansen voor de gemeente Dronten.

Men ziet de waarde van een gezonde bodemgesteldheid voor

Van Woerden stelt dat de poldergrond voor biologische teelt een prima

Naast aantrekkingskracht op nieuwe bedrijven neemt de marktvraag

een verantwoorde veeteelt. Ik denk dat de gemeente Dronten

voedingsbodem is. „Maar let op: ook als biologisch teler ga je voor het

toe. Op kleinere schaal verkopen Drontense winkeliers producten vers

wel profiteert van de landelijke en positieve uitstraling van de

beste. Er mag niks aan mijn product mankeren!” Naast een stuk ideolo-

van het land en zet de plaatselijke horeca biologische producten op de

Warmonderhof. Dat wordt nog eens versterkt door de realisatie

gie telt het economisch belang voor hem: „Je wilt toch geld verdienen.”

menukaart. Naast kansen voor de werkgelegenheid ziet de gemeente

van een food cluster - met aandacht voor biologische land-

Dat vertaalt zich in een innovatiedrive. Zo’n 80% van de biologische

mogelijkheden in educatie. Samen met stakeholders wil ze onder de

bouw - dat het Groenhorst met CAH Vilentum en PTC+ en de

telers beschikt bijvoorbeeld over GPS-systemen op de trekker. Door die

noemer ’Van Eiland naar Wijland’ een food cluster realiseren ten westen

schoolboerderij De Drieslag ontwikkelt.

techniek kunnen telers hun bewerkelijke akkers veel beter onder controle

van Dronten. Ook ontluiken initiatieven om het ’marktleiderschap’ uit te

houden. „In die zin zijn wij misschien wel een voorbeeld voor gangbare

dragen. Zo hebben de gemeente en Q-cape plannen om een promotie-

Guido Aaldering, Aaldering Bio-ui, Biddinghuizen:

landbouw. Toch zie ik dat we naar elkaar toegroeien.”

truck te faciliteren die Dronten als biologische gemeente op de kaart zet.

„Als teler wilde ik in 1993 met een eerlijk product dichter bij

beschermingsmiddelen en kunstmest.

de consumentenbehoefte komen. Ook in mijn nieuwe bedrijf als
Regionale spin-off

pakstation voor biologische uien en sjalotten ben ik trouw geble-

Met een groei van dertig naar driehonderd hectare is Van Woerden

ven aan deze duurzame bedrijfsvoering. Qua rendement ben ik

inmiddels één van de grootste biologische telers. Daarbij heeft hij altijd

op hetzelfde niveau gekomen als met gangbare teelt. Ik ben er
trots op dat ik ruim 50% van mijn omzet uit de eigen gemeente
haal. Met een sterkere profilering kan ons bedrijf meer kans

Cijfers en feiten

Jan Groen, Green Organics, Dronten:

In 2012 telde Nederland 48,4 duizend hectare bio-

„Je ziet dat de sector redelijk crisisbestendig is; in Nederland

logische landbouwgrond (2,6% van totale landbouw-

ligt de groei de laatste jaren zelfs op ruim 10%. We heb-

areaal). Nederland telt 1.400 biologische bedrijven

ben in 2000 bewust gekozen voor Dronten. Ik zie een grote

(2% van totale aantal agrarische bedrijven). Van de

onderlinge verwevenheid. Met elk bedrijf dat hier in aardap-

446 agrarische ondernemingen in de gemeente

pels, groente en fruit doet, hebben we contact. Voor ons als

Dronten zijn 54 biologisch (12%). Noordoostpolder

serviceorganisatie is het prettig. Met Green Acker bedienen we

staat op de derde plaats (46 bedrijven); Lelystad

sinds enkele jaren ook gangbare ondernemers die biologisch

volgt op plaats vijf (24) en Zeewolde (17) is achtste.

iets willen doen. Kansen genoeg, maar er is nog een markt te
winnen.”
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krijgen op een buitenlandse markt als Duitsland.”

STARTERS - 5 JAAR NA DATO
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Beleving
vanaf 26 september in de
biosoop in De Meerpaal
Unieke avond
een natuurspektakel voor het
hele gezin. De ‘Circle of life’ van
de Oostvaardersplassen.
Schitterend in beeld.
Soms aangrijpend maar ook
humoristisch en vertederend.

Voor alle activiteiten en evenementen
Voordelige combinatiemogelijkheden
van flyers, posters e.d.

Hoe vergaat het startende ondernemers in onze
regio?

www.meerpaal.nl/bioscoop

Starters

delen

hun

ervaring

in

een

serie van vier. Deze keer Brigitte Ender van BDE
Personeelsdiensten in Biddinghuizen.
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BDE Personeelsdiensten in Biddinghuizen:

„CONCEPT BETAALT ZICH UIT”

OP ONS KUNT
U REKENEN

„Sinds ik in 2009 voor mezelf begonnen ben, heb ik er geen moment

„Acquisitie plegen heb ik niet veel gedaan; de meeste contacten

spijt van gehad. Voorheen had ik als vestigingsmanager van een

ontstonden via mond-tot-mondreclame. Misschien heeft de toenemende

uitzendbureau weliswaar meer contacten met collega’s, maar nu spreek

flexibilisering van de arbeidsmarkt wel in mijn voordeel gewerkt. Zowel

ik vrijwel dagelijks telefonisch of ter plekke met klanten en werknemers.

bedrijven als werkzoekenden melden zich bij me en ook heb ik frequent

Cijfers zijn net mensen. Op verschillende
momenten kunnen ze wat anders zeggen.
Bij ons krijgt u duidelijkheid.

Mede geïnspireerd door ondernemende familieleden heb ik besloten

contact met het UWV en gemeente Dronten. Eigenlijk probeer ik mijn

om toch in deze branche te blijven werken, maar dan als zelfstandige.

aandachtsgebied zo breed mogelijk te houden. Wel regionaal, want

Hier haal ik meer energie uit.”

dat werkt praktischer voor alle partijen. Want voordat ik een kandidaat

Of het nu om uw administratie, periodiek overzicht of
jaarrekening gaat, de cijfers moeten boekdelen spreken.
Wij spreken in cijfers en verstaan u als ondernemer.
Voor wat betreft uw (online) boekhouding, fiscale
advisering of startersbegeleiding. U kunt rekenen op
onze expertise.

„De naam BDE staat zowel voor mijn initialen als voor mij kenmer-

Beschikt u over de juiste
cijfers voor uw plannen?

kende aspecten als ’betrouwbaar, daadkrachtig en eigenzinnig’.

„Die persoonlijke benadering vind ik belangrijk; je bouwt een lang-

Betrouwbaarheid bijvoorbeeld zit in het feit dat ik de loonadministratie

duriger relatie op met mensen en bedrijven en kunt maatwerk leveren.

aan een deskundige derde partij heb uitbesteed. Zodat ik alle aandacht

Ja, het vergt tijd, maar dat vind ik niet erg; het is te plannen. Als een

voor de mensen heb. Dat concept werkt prima. In mijn bedrijfsplan ging

nieuwe werknemer ergens morgen moet beginnen, bel ik altijd even om

ik voorzichtig uit van zes mensen die ik wekelijks ergens kon plaatsen.

succes te wensen en erna te vragen hoe het verlopen is. Je toont betrok-

Maar inmiddels zijn dat zo’n 25 personen, vooral in het midden- en

kenheid en het is je eigen zaak waar je het voor doet. Dat motiveert

lagersegment. Denk aan lassers of productiemedewerkers.”

enorm.”
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JMC Accountants en Belastingadviseurs
De Oude IJssel 3 8253 PV Dronten
T. 0321 – 317 944 E. info@jmcaccountants.nl
www.jmcaccountants.nl

op gesprek stuur, wil ik iemand altijd even spreken.”

MET SROI ONDERNEMEN WÉRKT!
„Werkgevers zijn sociaal betrokken en willen
graag maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen. Deze trend trekt steeds meer
werkgevers over de streep om mensen uit
kwetsbare groepen werkervaring op te laten
doen. Ook de gemeente Dronten is werkgever.”
Aan het woord is wethouder Jan de Graaf van
sociale zaken van de gemeente Dronten over
SROI voor sociale investeerders en ondernemers

Social Return On Investment (SROI). Hij benadrukt

SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van

het sociaal maatschappelijke belang van

activiteiten inzichtelijk. Daardoor bevordert SROI het plegen van gerichte interventies die
veranderingen bij uw doelgroep (klanten, cliënten of patiënten) te weeg brengen.

bedrijven die ruimte geven aan werkzoekenden

Zo realiseert uw organisatie meer maatschappelijke waarde.

met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie: gemeente Dronten, tel. 14 0 321

„Er zijn verschillende manieren waarop we als gemeente kunnen

in werkgelegenheid voor werkzoekenden. Door het opnemen van de

„Het zit ons in de genen om kwetsbare jongeren een beter toekomstper-

aan werkgelegenheid én mensen aan je te kunnen binden, iets wat in

bemiddelen om mensen aan het werk te krijgen. Een van de methoden

SROI eis in aanbesteding bestekken stimuleren we ondernemers nog

spectief op de arbeidsmarkt te bieden, zegt Roland Koerhuis, directeur

ons vak steeds moeilijker wordt.”

die ons daarbij helpt is SROI en wordt bij steeds meer aanbestedingen

meer vorm te geven aan strategisch Maatschappelijk Verantwoord

van Klink Nijland. Wij doen dit sinds 2012 door jongeren tussen de

ingezet. In de eerste plaats wil de gemeente Dronten als bedrijf zelf het

Ondernemen. „We vragen dus een wederdienst voor het inzetten

17 en 27 jaar een leer-werkproject aan te bieden waarmee zij binnen

Dronter ondernemers

goede voorbeeld geven. De gemeente kan en wil bovendien een rol

van gemeenschapsgeld door daar een maatschappelijk doel aan te

twee jaar een erkend diploma kunnen halen en een startkwalificatie

„Dat we alleen al in deze voorbeelden zes mensen aan het werk heb-

spelen in het vinden van een match tussen werkgevers en werkzoeken-

koppelen”, aldus Jan de Graaf. „SROI staat ook hoog op de politieke

voor de arbeidsmarkt hebben.”

ben gekregen toont aan dat ondernemen met SROI wérkt!,” vervolgt Jan

den. Hierdoor kunnen bij ons bekende werkzoekenden werkervaring

agenda. De PvdA fractie heeft onlangs nog een initiatiefvoorstel over

opdoen, een dienstverband krijgen en/of een (BBL) - opleiding volgen

SROI aangeboden, om SROI methoden te hanteren bij het inkoopbeleid

Ook het groenonderhoud in Biddinghuizen en Swifterbant is met Social

van de arbeidsmarkt staan. De ervaring leert dat mensen met een

bij onze ondernemers. Het rendement van de maatschappelijke inves-

van de gemeente. Het beleid van het college van Dronten is in lijn met

return-verplichting aanbesteed. SIGHT Landscaping heeft dit project

bijstandsuitkering die via SROI bemiddeld worden, snel doorgroeien

teringen wordt door SROI zowel in economische als in sociale zin

dit voorstel.”

gegund gekregen met als resultaat vier werkplekken voor mensen die

naar een reguliere baan. We willen graag stimuleren dat ondernemers

een bijstandsuitkering ontvingen. Chris Heberle, projectleider bij SIGHT

in Dronten, aan mensen die dat nodig hebben, gelegenheid bieden om

Voorbeelden

Landscaping: „Als de ’match’, die de gemeente Dronten voor ons maakt

door SROI kennis en werkervaring op te doen waardoor zij een betere

Aanbestedingen

Het project ’Onderhoud wegverhardingen Dronten’ is één van de aan-

goed is, ontstaat er een win-win-win situatie. Wat ons als werkgever

kans maken op die arbeidsmarkt. Dat is wat we willen in Dronten, dat

Social return geldt als eis voor grote aanbestedingen die de gemeente

bestedingen waarbij de gemeente Dronten de Social return-verplichting

vooral raakt is dat je ziet hoe iemand door het werk weer uit zijn schulp

iedereen mee kan doen. Het hebben van werk is daarvan een belang-

Dronten uitzet onder leveranciers en ondernemers. Die eis houdt in

in het bestek heeft gezet. Klink Nijland voert dit project voor de

kruipt. Het zelfvertrouwen groeit en daardoor de motivatie, men wil

rijk onderdeel”, besluit De Graaf.

dat een percentage van de aanneem- of loonsom wordt geïnvesteerd

gemeente uit en creëerde hiermee in Dronten twee werkplekken.

weer iets leren. Het is mooi om op deze manier bij te kunnen dragen
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zichtbaar.”

de Graaf. „Het creëert perspectief voor mensen die nu nog op afstand

EEN LANGE
HETE ZOMER

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

“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”

Voorspellen is altijd moeilijk. Het weer, de sport, de politiek, de economie
en ga zo nog maar even door. Achteraf een mening geven kan iedereen
heel goed. „Als ik dat geweten had, dan had ik…” is een bekende
uitspraak. „Als ik dat geweten had, dan was ik mooi in Nederland op

r!
Bereik mee

vakantie gegaan.” Ja het was een lange hete en droge zomer.

www.fotostudiowierd.nl
De professionele studio voor:
•
•
•
•

Deze column schrijf ik op het Ierse platteland. Ik ben hier niet vanwege
het weer, dat is in ons land meestal mooier. Mijn aanwezigheid heeft
vooral te maken met de vele aardappelen die we de afgelopen aardappeloogst geëxporteerd hebben vanuit ons mooie Flevoland naar dit
prachtige land.Onze Ierse klanten komen ook bij ons bedrijf in Dronten

Reclamefotografie
Bedrijfsreportages
Persfotografie
Videoproducties

op bezoek en zijn dan jaloers op het mooie moderne landbouwgebied.
Dronten op de kaart in Europa, Dronten op de kaart in de wereld,
maar…
Juist, maar…, wat is er van die grote aanverwante bedrijven en industrie
in Dronten over? Niet veel! Emmeloord noemt zich de ‘Potato city of

Makelaars
Uw bedrijfspand
verkopen of verhuren?

the world’. Laten wij Drontenaren zoiets toe? In nota bene de gemeente
Dronten worden de meeste tonnen aardappelen geoogst van heel ons

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.

land. Waar lees ik dat? Op internet en in de media heb ik het niet kunnen vinden. Laten we eens goed op de kaart zetten waar Dronten goed
in is.
Een lange hete zomer, maar toch ook wel goed nieuws. De evenementen
Defqon, de Opwekking en Lowlands op het evenemententerrein aan
de Spijkweg verliepen perfect. De Meerpaaldagen waren ook weer
grandioos. Het bericht van overeenstemming met de bestuurders van de
provincie en onze gemeente over de Passage aan de Noordkant van
Dronten is goed nieuws, maar kwam wat magertjes in de pers. Het is een
belangrijke schakel in onze infrastructuur en zal een positieve uitstraling
hebben op onze nieuwe industrieterrein Poort van Dronten. Een domper
is de vertraging in de ontwikkelingen bij Roggebotsluis wat de volgende

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl

belangrijke fase in onze infrastructuur is.
Een lange hete zomer, gevolgd door een koude strenge winter?
Voorspellen blijft moeilijk, maar letterlijk gezien zal de winter weleens een
hete kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan! Ik
hoop dat de kreet ‘Dronten op de kaart’ in de gehele politiek van onze
gemeente goed zal doorklinken. We hebben het hard nodig!
Jaap Kodde

JAAP

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Mark Top van DoeHetZelf Outlet in Dronten:

MAGAZIJN OP VOORRAAD
De middaglevering van 25.000 rolgordijnen – „drie trailers vol” - vertelt het hele verhaal; Mark Top van
DoeHetZelf Outlet in Dronten haalt zijn winst uit de grote getallen. „Maar elke klant krijgt hier wel echt
persoonlijke aandacht. We brengen de emmers latex naar de auto.”

Mark Top is sinds eind 2006 actief met zijn DoeHetZelf Outlet. Het
retailvak leerde hij als bedrijfsleider bij twee regionale bouwmarkten.
„Maar daar was ik gebonden aan landelijke ketenafspraken en een
vaststaand schappenplan; mijn creativiteit kon ik er niet genoeg in kwijt.
Met DoeHetZelf Outlet heb ik veel meer afwisseling. Elke dag is het
onderhandelen met leveranciers, en dat ligt me.”
Betere vindbaarheid
Want boven verwachting liep de zaak aan De Dieze. Groei zat vooral
in de eerste jaren met 2009 als explosief stijgingsjaar. Dat verklaart
Top onder andere verwijzend naar de realisatie van de verbindende
Spoordreef met Dronten-centrum en het beter bezette bedrijventerrein. „In
2010 en 2011 stabiliseerde de omzet, maar bijzonder genoeg heb ik
in 2012 weer groei behaald, zowel qua omzet als winst. Zelfs landelijk
komen mensen langs; ze kennen me via Marktplaats of van mond-totmondreclame. De prijs trekt. Je kunt stellen dat ik qua economische

doorberekenen aan de klant. Dat kan oplopen tot 60% voordeel. Top

situatie op het juiste moment in ben gestapt.”

heeft inmiddels een netwerk van fabrikanten en tussenhandelaren die
hem dergelijke partijen gunnen. Ook de bekende merken verkoopt hij,

Kopen als het goedkoop is

alleen dan soms net niet de allernieuwste kleuren. „Voor leveranciers

De ruime hallen staan voornamelijk vol tuinmeubelen en veel schappen

biedt het ook voordeel: één vrachtauto of pallet, één adres en ze raken

met verf en benodigdheden, de rode draad in zijn zomercollectie. ’s

hun ruimte vergende restpartij tegen een acceptabele prijs kwijt.

Winters koerst hij naast verf meer op binnenmeubelen en laminaat.
Nadrukkelijk afficheert Top zich niet als een bouwmarkt. Hij schat dat

Investeren in personeel

slechts de helft van dat brede aanbod in het DoeHetZelf Outlet te vin-

De Drontenaar heeft een nuchtere kijk op zijn succes: „Geld dat ik

den is. „Veel breder wil ik niet. Verschil tussen een bouwmarkt en onze

verdiend heb, gaat terug in de zaak. Ik ben basic omgegaan met mijn

inkoop is dat ik goederen koop als ze aangeboden worden en een

middelen. En ik heb met nieuwe producten en andere inkoopkanalen

Nieuw bedrijfspand

bouwmarkt pas als de winkel het nodig heeft. Zij kopen soms zes stuks

steeds meer omzet willen halen.” Gestart met een parttime medewerker

Eind 2014 verplaatst Mark Top zijn zaak DoeHetZelf Outlet even verderop, naar De Dieze

van een pot verf per winkel in, ik een paar duizend.”

heeft hij gestaag de personele bezetting uitgebreid tot drie fulltimers
en twee parttimers, exclusief hemzelf. Hij gaat voor mensen met kennis

ruimte, maar biedt het voordeel van meer uitstraling en geheel eigendom. „Qua aankleding

Magazijn biedt voordeel

en klantgerichtheid. „Want dat mist men tegenwoordig wel eens in

en promotie kan ik daar meer mee. Dit huidige huurpand houd ik eerst nog aan als extra

„Mijn filosofie vergt twee voorwaarden: ruimte en geld. En daar kan

de markt. Vaak jong en ondeskundig en uit kostenoverwegingen is de

opslagruimte. Bovenal geeft het me meer onafhankelijkheid. Ik krijg geregeld de vraag me

ik steeds beter in voorzien. Voor grote partijen heb ik magazijnruimte

service minimaal. Terwijl ik personeel juist zie als een investering in de

aan te sluiten bij inkooporganisaties. Maar ik handel liever zelf. Meer vestigingen is daarom

van ruim 1.200 m² even verderop achter de winkel. Als het seizoen

klant.”

ook geen optie voor me; als eigenaar wil ik er gewoon veel zijn.”

aanbreekt, haal ik die producten tevoorschijn.” De hoeveelheid versus
de investering levert Top per saldo een financieel voordeel op wat we
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24 (huidig Concept & Interieur). Het pand met de glazen gevel heeft eveneens 1.000 m²

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

Online communicatie
is één groot feest!

Balanceren op het snijvlak van informatietechnologie, vormgeving
en webdesign, dat is de core business van Creativiti in Swifterbant.
Maar eigenaar Mark Kerkvliet herkent in zichzelf een duizendpoot:
„Eigenlijk lever ik een algeheel bedrijfsadvies.”

Mark Kerkvliet van Creativiti uit Swifterbant:

“Ik verwacht van
mijn accountant dat hij
niet alleen doet, maar
vooral ook luistert.”
Partners in business
Ondernemers zoals u zijn de pioniers, de durfals en de motoren van de maatschappij. Ondernemen daagt u uit, dwingt u om
creatief bezig te zijn. Het inspireert u altijd te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als sparringpartner staan we naast
u met een duidelijk advies, regionale betrokkenheid en een transparante aanpak. Groei en continuïteit van uw bedrijf is ons doel.
We monitoren uw bedrijfsvoering, geven u handvatten, zodat u - als dat nodig is - direct kan bijsturen om succesvol te ondernemen.

„VORMGEVEN VAN JE NETWERK”
In het oude pand van Rabobank in Swifterbant houdt Mark Kerkvliet

Daarom ben ik gestart met mijn eigen bedrijf.” Voornamelijk in Flevoland

sinds vorig jaar kantoor. De inrichting heeft nog geen prioriteit: „We

bevindt zich zijn klantenkring, van kleine zelfstandigen tot grote bedrij-

hebben het ontzettend druk. Daarom heb ik een eenvoudig mobieltje

ven. Via via komt Kerkvliet vaak in contact met klanten en andere onder-

erbij, waar ik alleen mee kan bellen. Heerlijk, als ik bijvoorbeeld op

nemers die voor hem klussen uitvoeren. „Ik heb geleerd dat ik niet alles

de golfbaan sta. Dat heb ik helemaal ontdekt. Het is gezond, ik kan

zelf moet willen doen. De kunst is om te weten waar je je info vandaan

er prima netwerken en heb met hen een jeugdgolfproject opgezet.”

haalt. Zo heb ik een netwerk van een tiental experts op hun vakgebied

Hij toont de nieuwe folder, een voorbeeld van een Creativiti-product.

die me helpen.” Denk aan programmeurs, it-ers of dtp’ers, maar ook

Net zoals huisstijl, vormgeving en het logistieke proces daarna, tot

zoonlief (15) staat met zijn kennis van en handigheid met apps voor een

websitebouw, webhosting en het maken van apps. Het zwaartepunt

paar uur op de loonlijst.

ligt momenteel op een nieuw product voor onderwijs en logopedie. Hij
verklaart de zijstap: „Mijn vrouw is logopediste, maar ook professioneel

Techniek als hulpmiddel

illustrator bij haar bedrijf LOGO-Art. Dat is al jarenlang marktleider in

„Hoewel ik opgeleid ben tot ambtenaar en it-er, ben ik meer gericht op

logopediematerialen en met Creativiti ondersteun ik hen bij de realisa-

mensen dan op processen en systemen. Met Creativiti kom ik met elke

tie. Eigenlijk bied ik een breed dienstenpakket”, concludeert Kerkvliet.

laag en sector in aanraking. Geld is prettig, maar een juiste klik telt min-

De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, www.flynth.nl

„Mijn bedrijfsvoering en business is sterk gericht op it, zoals werken met

Hij is relatief kort actief als parttimer ondernemer, naast een vaste betrek-

clouds. Maar daarin gaat het vooral om efficiënt samenwerken, niet-

king als it-er bij een overheidsdienst. „Maar ik ben nogal pragmatisch.

technisch gericht dus. Techniek is en blijft een hulpmiddel.”
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Ondernemen inspireert.

stens zo zwaar,” duidt Kerkvliet. Dat relativeert hij ook in andere zaken.
Netwerk van experts

Uitgaan

DE MEERPAAL

Mis
het nie

t!

Baantjer
Wo 16 & do 17 oktober 2013
20.15 uur in De Meerpaal

Unieke avond

Baantjer; De Cock en de moord
in het theater. een unieke avond
in Dronten. een interactieve
voorstelling. De eigenzinnige
inspecteur De Cock, zijn assistent
Vledder en hoofdcommissaris
Buitendam komen direct in actie
nadat vlak voor uw ogen een
moord is gepleegd.

’CREATIEF VERMOGEN ONTWIKKELEN’

www.meerpaal.nl/theater

Advertentie H&W sept 2013 theater.indd 1
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Theatermaker en ckv-docent Coby Beck introduceert een nieuwe

Uw risico's de
baas met Univé!
Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van
Univé, denkt graag met u mee over de beheersing
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

korte cursus serie binnen De Meerpaal: het ’Voor De Leeuwenproject’. Met als onderdeel Improvisatietheater met een smeuïge
saus van Theatersport eroverheen. Een beetje wat De Lama’s doen;
een must dus voor theaterbeesten en festivalliefhebbers. Maar ook
interessant wanneer je voor je werk presentaties geeft.

Geen probleem. Met onze materialen richten wij uw
bedrijf feestelijk in. Aan de bar ontvangen wij uw
gasten en met behulp van stands en professionele
verlichting zetten wij uw producten in de spotlight.
Onze medewerkers voorzien uw gasten graag
van een lekker hapje en een drankje.
Ziet u het al voor u?

de
vrijblijven p
n
e
e
u
n
k
Maa
Vroego
met Wim
afspraak

werking met ondernemers: „Samen werken,
samen lachen, samen doen.” Haar eerste
kennismaking met Dronten, de jeugd, de
ondernemers, De Meerpaal, was tijdens de
Meerpaaldagen. „Wat een feest! En wat een
saamhorigheidsgevoel heerst er in Dronten.”
Zakelijk gezien ziet zij graag een toekomst
vol met bundelingen van wensen en dromen

Voor deze tien lessenreeks ’Theatersport’ hoef je niet sportief te zijn, grapt Coby Beck. Ze

maar ook nieuwe initiatieven vanuit de regio.

legt uit dat je bij deze cursus nieuwe disciplines leert. ’Met de theaterlessen ontwikkel je veel

„Leuke evenementen die we kunnen opzetten

creatief vermogen dat je in alle facetten van je dagelijks leven mee kunt nemen.’ Ook in het

voor de bewoners. Maar uiteindelijk wil ik

zakelijk leven wanneer je veel presentaties moet geven en mensen wilt prikkelen om aandacht

dit niet als De Meerpaal op zichzelf staand,

te schenken aan jouw boodschap.

maar wil ik dit samen doen!”
@lauralustig | nl.linkedin.com/in/lauralustig

Theaterdisciplines
Bij ’Voor de leeuwen’ krijg je les in negen theaterdisciplines met de mogelijkheid om mee te
spelen op festivals. Denk aan bewegings-, dans-, experimenteel-, object-, straat-, locatie- en
ervaringstheater of Guerrilla Dichten en Poppenspel. In de eerste lessen komen alle disciplines

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

aan bod. De groep bepaalt vervolgens zelf op welke discipline ze dieper in wil gaan. Bij de
uitvoering werk je met cross overs. Daarnaast zullen andere theatervormen de revue passeren.
Daar plukt ú de vruchten van!

De lessen kun je ook als losse module per discipline volgen. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen via 0321 388 777.
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Het Rister 11 8314 RD Bant (0527) 27 43 27
welkombijslump.nl info@welkombijslump.nl

PER

De Meerpaal. Zij kijkt uit naar de samen-

gen zijn tussen ondernemers en De Meerpaal,

altijd een advies op maat!

A DV I E S
SOONLIJK

Laura Lustig is de nieuwe Salesmanager bij

in deze gemeente. Dit kunnen samenwerkin-

voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus

Wilt u laten zien wat u in huis heeft?
En uw relaties daarbij verwennen?

Samen doen

AGENDA
DINSDAG 24 SEPTEMBER
Vierde dinsdag van september
WOENSDAG 2 OKTOBER
Excursie Beursplein 5, Rijksmuseum
DONDERDAG 3 OKTOBER
Bestuursvergadering

COLOFON
OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD)

ondernemersvereniging

de Driehoek

Bestuur
Voorzitter, Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
Vice-voorzitter, Peter Dekker - peter@ovdd.nl
Penningmeester, Sieberen Sybesma - sieberen@ovdd.nl
Secretaris, Hans Douma - hans@ovdd.nl

DONDERDAG 3 OKTOBER
Businessborrel bij Shortgolf Swifterbant
DONDERDAG 31 OKTOBER
Bestuurlijk overleg op het gemeentehuis
DONDERDAG 7 NOVEMBER
Bestuursvergadering
DONDERDAG 7 NOVEMBER
Businessborrel bij De Klink

Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl
Anno Kuindersma - anno@ovdd.nl
Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Henk Slump - henk@ovdd.nl
Remko Bosma - remko@ovdd.nl
Secretariaat
Trudy Stoker - info@ovdd.nl

Handel & Wandel
Uitgever
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

VRIJDAG 15 NOVEMBER
Najaarsvergadering
DONDERDAG 5 DECEMBER
Bestuursvergadering
DONDERDAG 5 DECEMBER
Businessborrel bij De Rede van Dronten
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Ottolanderlaan 12, 8251 SB Dronten
Tel. 0321 - 31 31 35 www.vereeckenfruit.nl

Kunnen uw klanten
al bij u tanken?
Duurzaam ondernemen met een laadpaal
voor uw klanten, uw medewerkers of uzelf

Beschikbare modellen van de EV-box

Een eigen oplaadpunt bij uw bedrijf
Wilt u klanten de mogelijkheid bieden hun elektrische auto bij
u op te laden? Heeft u medewerkers met een elektrische auto
of overweegt u de aanschaf van een elektrische auto voor uzelf
of uw medewerkers? Het aantal elektrische auto’s en plug-inhybride’s neemt in Nederland aanzienlijk toe, mede door de
fiscaal zeer gunstige voorwaarden.

Paalmodel

Beugelmodel

Wandmodel

Wouda Installatietechniek is onder andere dealer van EV box,
een robuuste laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s.
Wij bieden een breed assortiment, passend bij elke situatie en
desgewenst aangepast aan uw eigen huisstijl.

De EV-box bestaat uit een aparte contactdoos en stekker en is ontwikkeld met een intelligent systeem dat
communiceert met de auto. De auto’s worden hiermee snel en veilig opgeladen.

Bij Wouda Installatietechniek hangt een wandmodel dat u kunt
komen bekijken en proberen.

Duurzaam investeren
in de toekomst
De Noord 35 8251 GK Dronten 0321-386060

