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‘Met je medewerkers
winnen is altijd leuk’

onderneming

van het jaar



WOUDA 
zonnepanelen
· Uitstekend rendement
· Verduurzaming bedrijfsvoering
· Fiscale voordelen*
· Salderen voor installaties tot 3x80A*
· SDE+ subsidie voor installaties >3x80A*
 *Op onze website staan de stimuleringsregelingen www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Milieuvriendelijk ondernemen 
               met zonnepanelen

DUURZ
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M
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STALLEREN

WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

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

Profiteer 
van de

overheids-
stimulering

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

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

www.wouda.nl
Duurzaam installeren

Een berekening van uw voordeel?
Neem dan contact op met Jan de Boer (0321) 386052 of mail hem op j.deboer@wouda.nl.

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

Beginnen in een crisis en gewoon doorgaan. 
Focus op je product en grijp je kansen. 
Emiel Hetsen en Sander Klaver openden 
onlangs de nieuwe vestiging van HK Living.

Tulpenroute

De langste Tulpenroute ter wereld en hij 
loopt door Dronten. Herman Vermeer is 
met veel vrijwilligers hard aan het werk 
om de Tulpenroute internationale allure te 
geven.

31

Weevers

‘Samen werken, samen doen, samen met 
de klant een oplossing zoeken. Het bedrijf 
is niet het nieuwe mooie fraaie pand, maar 
dat zijn de mensen.’ Sinds 1964 actief in 
Dronten.

Schaap

‘Voor de tweede keer uitgeroepen worden 
tot Onderneming van het Jaar wilde er bij 
ons niet in, het was niet alleen een volslagen 
verrassing, het overrompelde ons gewoon.’ 

15
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Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36 
Postbus 53 
7670 AB Vriezenveen

Tel.  0546 - 562555  
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl 
info@bramerbv.nl

Beheer - en Exploitatiemaatschappij

Projectontwikkeling

Aannemersbedrijf 

Kaptein Bouwgroep
Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap
met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hier-
mee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van
woningbouw,  aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling. 

Advies en maatwerk
Onze goed opgeleide vakmensen nemen u alle zorgen uit 
handen die met een bouwproject gepaard kunnen gaan.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onderne-
men staan bij ons hoog in het vaandel. 

Werken bij Kaptein Bouwgroep?
Kijk voor onze vacatures op onze website.

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

www.kapteinbouwgroep.nl

  Projectontwikkeling

  Woningbouw

  Retail- en utiliteitsbouw

  (Ver)bouw particulieren

  Bouwservice en -onderhoud
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hester vroegop | voorzitter ovdd

Hester

Het ondernemende jaar begon in januari met het nieuwjaarsfeest 
in de Meerpaal, tijdens een druk bezochte avond was er volop 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en elkaar het goede voor het 
nieuwe jaar toe te wensen. We vinden het belangrijk om u te 
kunnen ontmoeten en elkaar informeel te spreken, wat houdt u 
bezig, wat zijn de thema’s die we voor u op de diverse agenda’s 
kunnen agenderen, wat speelt er bij u als ondernemer. Kortom u 
kunt op deze manier de belangenbehartiging van input voorzien 
zodat ondernemend Dronten op de diverse lokale en regionale 
thema’s blijvend wordt vertegenwoordigd. 

De regionale thema’s als de ontwikkelingen van het vliegveld, 
de wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade in 2022 en de 
knelpunten in de infrastructuur blijven we agenderen. Er wordt 
achter de schermen volop gelobbyd, niet altijd direct zichtbaar maar 
wel noodzaak en uiteindelijk met de gewenste resultaten voor u 
als ondernemer in de gemeente Dronten. Deze regionale thema’s 
bieden volop kansen waar u uw ondernemend talent kunt inzetten 
en uw kansen als ondernemer kunt pakken. 

In februari hebben we vanuit het bestuur onze visie op de 
sociaal economische agenda kunnen laten horen tijdens een 
raadsbijeenkomst georganiseerd in het Perron. In de afgelopen 
jaren is er hard gewerkt om een nieuwe manier van samenwerken 
te realiseren. De samenwerking met de gemeente is verbeterd en 
er is meer vertrouwen, er is een grotere gemeenschappelijkheid 
ontstaan. Er is een punt van oplettendheid geuit door de OVDD: De 
OVDD vraagt zich af of deze manier van werken goed is ingebed in 
het gemeentehuis. We blijven er scherp op en zullen dit mee blijven 
nemen in ons bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten’. 

De conclusie over de economische visie; ‘Het is een plan met 
de nodige ambities, met een focus èn met het doorzetten van 
de ingezette lijn van samenwerking met ons als ondernemers 
en onderwijs instellingen. Een belangrijke kracht van deze 
samenwerking is draagvlak en flexibiliteit. Het is daardoor mogelijk 
om snel aan te haken bij ontwikkelingen die wij als partijen 

gezamenlijk zien. De OVDD spreekt dan ook de uitdrukkelijke wens uit 
om de ingezette lijn van samenwerking onverminderd voort te zetten.’ 

In april zal de tulpenroute weer van start gaan, een enthousiaste groep 
ondernemers zet hiermee al voor het 3e jaar het buitengebied van de 
gemeente Dronten en Flevoland mooi op de kaart. Dit voorjaar zullen er 
kleurrijke bloembakken, geïnspireerd door de schilder Mondriaan, in het 
winkelcentrum Suydersee te bewonderen zijn. Voor meer informatie 
kunt deze link raadplegen, http://tulpenroutedronten.nl .

Elke maand tijdens de bestuursvergadering wordt als vast agendapunt 
lief en leed met elkaar gedeeld. We vinden het als vereniging belangrijk 
informatie met elkaar te delen. Meeleven met elkaar en stilstaan en 
delen in vreugde en verdriet is essentieel om met elkaar die verbinding 
te blijven houden die zo kenmerkend voor een vereniging als de onze is. 
Zo is er maandelijks genoeg te delen met elkaar, de geboorte van een 
dochter voor een van onze vrouwelijke ondernemers, een verhuizing, 
een jubileum voor een ondernemend stel. 
Helaas is er ook leed, zo hebben we als ondernemend Dronten afscheid 
genomen van een markante ondernemer, maar bovenal echtgenoot, 
vader, zoon, broer en vriend. De afgelopen jaren hebben we vanaf de 
bestuurstafel meegeleefd met het gezin, deze familie en onderneming 
in Dronten. We wensen hen die achterblijven en verder zullen moeten 
gaan zonder hem, onze oprechte deelneming en medeleven toe. 

Een vereniging bestaat en wordt gevormd door u als leden van de 
OVDD, als bestuurders zijn we erkend dat u ons het vertrouwen geeft 
uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit blijven we doen. Graag 
ontmoeten we u dan ook tijdens een van de bijeenkomsten die voor u 
als ondernemer worden georganiseerd, neemt u vooral een gast mee 
die de OVDD nog niet kent. U bent van harte welkom!

Reageren?
hester@ovdd.nl

‘Een groet vanaf 
de bestuurstafel’



daarover praten zij

Vorige keer besloten we deze column met de oproep om eens 
collega-ondernemers die geen lid zijn van de OVDD mee te 
nemen naar een van onze bijeenkomsten. Om ze kennis te 
laten maken met onze bijzondere vereniging. Om een indruk 
te krijgen van de ware aard van de OVDD: een organisatie die 
veel, heel veel voor ondernemers kan en wil betekenen. 

En met ondernemers worden álle ondernemers bedoeld. Des te 
leuker was daarom een reactie van een oud-voorzitter die zich er 
over verbaasde hoeveel boerenbedrijven inmiddels de Handel & 
Wandel ontvangen. In zijn oorspronkelijke beleving waren dat er 
maar weinig. Zijn idee: via de H&W boerenbedrijven rechtstreeks 
aan te spreken om lid te worden van de OVDD. Prima idee: bij deze!
Dus volg het voorbeeld van de Stichting Tulpenroute, ook zij 
hebben zich aangesloten bij de OVDD.

•  hammer fysiotherapie 
De heer Jacco Hammer

•  makelaardij van der linden bv 
De heer Bart Wijnands

•  aomas agency of marketing 
& sales 
Mevrouw José Ling

•  aannemersbedrijf bramer b.v. 
De heer Dick Verhoeven

•  global earth food 
Mevrouw Narda Vermeer

•  profinsolutions 
De heer Erik Scholte

•  amhflevoland 
De heer Eric Daniels

•  r & r security 
De heer René Sanders

•  stichting tulpenroute 
dronten 
Mevrouw Coby Dekker-van 
den Berg

•  staalcentrum flevoland 
De heer Rob Schurer

•  poldergraan b.v. 
De heer Gert Jan 
Bonestroo

•  wintersportcentrum ski-inn 
De heer Addy van Rijs

•  van tafel naar kavel bv 
Mevrouw Anna Zwijnen-
burg

nieuwe 
leden

Lelystad Airport definitief  
1 april 2019 open

Lelystad Airport gaat definitief 1 april 2019 open voor 
vakantievluchten. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van 
het ministerie van Infrastructuur & Milieu in februari  aan de 
Tweede Kamer laten weten. 

De opening van de luchthaven moest eerder uitgesteld worden, 
omdat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meer tijd nodig 
heeft voor de voorbereidende werkzaamheden.
De staatssecretaris wil de gevolgen van de latere openstelling 
zoveel mogelijk beperken. Daarom heeft ze LVNL gevraagd de 
mogelijkheden te onderzoeken om in 2019 met een hoger aan-
tal vliegbewegingen te starten en daarna sneller door te groeien 
naar meer vliegbewegingen. Hier zal later meer duidelijkheid over 
komen.

Daarnaast geeft de staatssecretaris in haar brief aan dat de ko-
mende maanden met betrokken partijen de verruiming van be-
staande mogelijkheden van MRO-vluchten verder verkend wor-
den. MRO betekent Maintenance, Repair and Overhaul, oftewel 
het onderhoud en de reparatie van vliegtuig(onderdelen).  •

Kerncijfers Flevoland
Het aantal banen in de Recreatie & Toerisme branche in 
Flevoland blijft stijgen. In 2016 waren er 10.410 mensen 
werkzaam in de sector. Dit is een stijging van 2% ten opzichte 
van 2015. In de uitgave ‘Kerncijfers Flevoland 2016’ van 
Toerisme Flevoland zijn deze en andere onderzoeksgegevens 
betreffende vakantie- en vrijetijd in Flevoland gebundeld in een 
gebruiksvriendelijk overzicht.

Met een economische impact van 158 miljoen euro aan beste-
dingen in 2015 door vakantiegangers in Flevoland is de sector 
Recreatie & Toerisme er één die er toe doet. De meeste Ne-
derlandse bezoekers aan Flevoland komen uit Zuid-Holland en 
Noord-Holland en verblijven het liefst in een bungalowpark. Het 
belangrijkste land van herkomst van de internationale gast is 
Duitsland, op de voet gevolgd door België.

In Flevoland werden in 2015 82 miljoen vrijetijdsactiviteiten on-
dernomen. Hieraan werd in totaal 1,2 miljard euro besteed. De 
belangrijkste activiteiten zijn buitenrecreatie en winkelen. 80% 
van deze activiteiten wordt door de eigen inwoners ondernomen.     



Eervolle vermelding voor 
Straetus Incasso
Tijdens de verkiezing Onderneming van het Jaar – die voor 
de tweede keer werd gewonnen door de firma Schaap uit 
Biddinghuizen – werd er voor het eerst in de geschiedenis van 
de verkiezing ook een eervolle vermelding uitgereikt. Deze ging 
naar Straetus Incasso uit Dronten. Lloyd Hendriks nam de prijs 
volledig verrast in ontvangst. De focus van het bedrijf ligt voor 
een groot deel op incassodiensten. De jonge onderneming 
groeide in anderhalf jaar tijd van 1 naar 8 medewerkers en wist 
haar omzet met meer dan 100% te vergroten. •

Bangma slaat eerste paal 
op de Poort van Dronten
Bas en Jan Bangma hebben de eerste paal geslagen voor 
het nieuwe pand van Bangma Verpakking op industrieterrein 
De Poort van Dronten. Daarmee gaat op korte termijn een 
eind komen aan het versnipperd werken over maar liefst vijf 
locaties. 

Gezien de nauwe samenwerking met de Staay Food Group, kon 
nieuwbouw voor de Firma Bangma eigenlijk niet uitblijven. Het 
pand krijgt een fabriekshal van 18.000 vierkante meter en 1.300 
vierkante meter kantoorruimte.

De nieuwbouw zou volgens planning medio september moeten 
worden opgeleverd.

Gebroeders van Liere BV neemt na de realisatie van de 
nieuwbouw het oude pand aan de Staalwijk over, terwijl Biron het 
pand aan de Vecht overneemt. De andere drie vestigingen (ook 
Nunspeet) zitten in huurpanden. •

Dertig jaar Slump 
Catering & Events
Slump Catering & Events bestaat dertig jaar en dat is gevierd 
met een grote open dag medio maart. Daarbij werd in de loods 
in Bant een feestinspiratiehal gerealiseerd waar de bezoekers 
zich konden laten inspireren en amuseren. 

Henk Slump, eigenaar: ‘In onze loods hebben we diverse 
feestthema’s laten zien, in combinatie met onze eigen tenten en 
meubilair in diverse stijlen. De koks presenteerden deze dag hun 
liefde voor het vakmanschap, ze gingen vooral in de weer met 
lokale producten en presenteerden deze vanuit onder andere 
een foodtruck.’ Bijzonder was overigens wel de 2CV (‘Lelijke 
eend’) van waaruit de koffie werd geserveerd.
Inmiddels 30 jaar geleden begon Henk Slump in het centrum 
van Bant met de verhuur van statafels en stoelen. Een uit de 
hand gelopen hobby, die in de loop der tijd flink is uitgebreid. 
Momenteel heeft het bedrijf een oppervlakte van zo’n 3500 
vierkante meter. 

Per ingang van 1 januari heeft Slump Catering & Events ook 
het restaurant Schokkerhaven overgenomen. Dit restaurant 
is gelegen in Nagele aan het IJsselmeer en uniek door de 
exclusieve locatie aan het water en het strand. Met de overname 
verbreedt de cateraar haar dienstenpakket en kunnen zij hun 
nieuwe klanten meer ontzorgen op het gebied van lunch, diner, 
catering, bijeenkomsten en feesten. •
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Award voor Liane Wolfert

Liane Wolfert van De Mantelkring in Dronten heeft een mantelzorg 
award gewonnen. Ze kreeg de prijs persoonlijk uit handen van 
staatssecretaris Martin van Rijn. Wolfert is de oprichtster van De 
Mantelkring. Ze begon er mee in Dronten, later kwam er één in 
Lelystad en inmiddels is er ook één in Den Haag.

De Mantelkring biedt een klankbord voor mantelzorgers. Zij krij-
gen daar de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. De Mantel-
kring coacht de mantelzorgers ook en organiseert thema-avon-
den en activiteiten.  •

G4S blijft beveiligen

De laatste maanden van 2016 heeft de Stichting Beveiliging 
Bedrijven Flevoland (SBBF) een intensief offertetraject 
bewandeld met als doel de collectieve beveiliging op de 
bedrijventerreinen per 1 januari 2017 te continueren. Hiermee 
wilde de SBBF de beste dienstverlening voor de beste prijs 
aanbieden aan de deelnemers.

In het kader van de, onder professionele begeleiding, uitgezette 
tender, zijn er zes beveiligingsbedrijven uitgenodigd om offertes 
uit te brengen voor het uitvoeren van met name collectieve mo-
biele surveillance en alarmopvolging. Drie beveiligingsbedrijven 
hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de SBBF daad-
werkelijk een offerte aan te bieden. De selectiecommissie, waar-
in belangenbehartigers vanuit de verschillende ondernemerskrin-
gen waren vertegenwoordigd, heeft de aanbiedingen zorgvuldig 
gewogen op vastgestelde kwaliteitseisen en prijs en heeft de 
belangen van deelnemers hierin behartigd. Er hebben uitvoerige 
gespreksrondes met de betreffende aanbieders plaatsgevonden. 

In het eindoordeel van de selectiecommissie is G4S, als de best 
passende partij voor de uitvoering van de collectieve beveiliging 
voor SBBF uit de bus gekomen. Aan G4S is op grond daarvan de 
opdracht gegund voor een periode van 3 jaren. 

De kwaliteit van de dienstverlening is aangescherpt en afspraken 
zijn opnieuw vastgelegd. Ook zal de SBBF weer duidelijk herken-
baar zijn voor deelnemende ondernemers: de surveillance-voertui-
gen van G4S en de borden bij de deelnemende bedrijventerreinen 
worden voorzien van het nieuwe SBBF-logo. Er zijn diverse nieuwe 
meetpunten ingebouwd die de SBBF in staat stelt om de kwaliteit 
van de dienstverlening adequaat te monitoren. De verdere uitwer-
king van de dienstverlening en de voordelen voor deelnemers wor-
den uitgebreid gepresenteerd op www.sbbflevoland.nl.  •

Instore Kids Corners

Instore Kids Corners is gevestigd in Dronten en richt zich op 
het ontwikkelen, fabriceren en leveren van kinderhoeken en 
speelsystemen voor organisaties over de hele wereld. 

Naast de Europese markt is IKC ook sterk in de Chinese markt. 
Om deze reden participeerde IKC in de Benelux Chamber of Com-
merce Award 2016 in Shanghai. Verschillende toonaangevende 
Chinees georiënteerde bedrijven uit Nederland, België en Luxem-
burg waren aanwezig op deze ceremonie. Prins Constantijn van 
Oranje was aanwezig bij het evenement om de prijzen uit te rijken. 
Uiteindelijk heeft IKC de derde plaats in ontvangst mogen nemen 
in de categorie ‘Best Company Award’.  •

Flevolandse Ondernemers 
Ondersteuning 2017

FLOO is een subsidieregeling waarmee Flevolandse mkb-ers 
tegen een gereduceerd tarief deskundigheid van onafhankelijke 
adviseurs kunnen inkopen. 

Het moet gaan om advies in de idee- of planfase, over het opzet-
ten van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit, zoals 
bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, businessplan, of een 
advies op het gebied van organisatie, financiering, juridische en 
contractuele zaken, procesondersteuning of octrooionderzoek. 
Activiteiten zijn gericht op de thema’s duurzame voedselproductie, 
gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen, logistiek 
en duurzame materialen. FLOO moet ook leiden tot meer werkge-
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legenheid of een hogere omzet. De regeling is bedoeld voor mkb-
ers die gevestigd zijn in Flevoland en willen doorgroeien of zich in 
Flevoland willen vestigen. De aanvraag voor een FLOO-subsidie 
dient schriftelijk te worden ingediend bij de Ontwikkelingsmaat-
schappij Flevoland bv (OMFL). Er volgt dan een afspraak voor een 
intakegesprek. De OMFL beoordeelt en beslist op de aanvraag. 
Nadere informatie is ook via de OMFL op te vragen.  •

Countus verbindt zich aan 
Tulpenroute

Countus, accountants en adviseurs, is voor drie jaar 
hoofdsponsor van de Tulpenroute geworden. Ze wil hiermee 
de lokale betrokkenheid tonen en een waardevolle bijdrage 
leveren aan de samenleving.

Countus wil ondernemers laten ondernemen. Ze laten doen waar 
ze goed in zijn. Hun droom laten najagen, zodat zij het beste uit 
zichzelf halen. Het is een puur Hollands bedrijf: begonnen als een 
coöperatie van ondernemers die geloofden dat ze samen meer 
zouden bereiken dan alleen. Tot op de dag van vandaag is die 
voeten-in-de-klei-mentaliteit onveranderd.   •

Vereecken Fruit genomineerd

Zes maatschappelijk betrokken Flevolandse bedrijven zijn 
genomineerd voor Participatiepenning 2017, waaronder 
Vereecken Fruit uit Dronten. De winnaar wordt op 19 mei 
tijdens het Ondernemersgala van de Stichting Flevopenningen 
op Urk bekendgemaakt. 

De maatschappelijk betrokken bedrijven die zich het afgelopen jaar 
het meest onderscheiden hebben in het kader van de Participatiewet 
zijn: Stichting Thuiszorg De Versterking (Almere), Recreatieboerderij 
De Sternhof (Zeewolde), Restaurant KFC (Lelystad), Familiebedrijf 
Zuidberg (Ens), AB Tuinstyling (Urk) en Vereecken Fruit (Dronten). 

Banenafspraak
De Participatie Flevopenning wordt mogelijk gemaakt door het 
samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). 
Daarin werken Flevolandse gemeenten en de sociale partners in het 
kader van de Participatiewet en de Banenafspraak samen aan de 
realisatie van banen voor mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Landelijk moeten er in 2026 100.000 extra banen in het bedrijfsleven 
bijkomen en 25.000 bij de overheid. Voor Flevoland betekent dit 644 
extra banen in 2017, waarvan 412 bij het bedrijfsleven en 232 bij de 
overheid. Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ richt het RWF zich 
op werkgevers die inzien dat mensen met een arbeidsbeperking van 
grote waarde kunnen zijn voor hun bedrijf. In 2016 werd de Participatie 
Flevopenning voor het eerst uitgereikt en kwamen er al prachtige 
voorbeelden voorbij van werkgevers die buiten de gebaande paden 
durven te ondernemen en met een sociale én ondernemende blik 
ruimte maken binnen hun bedrijf. De prestigieuze onderscheiding in 
2016 ging naar Daklapack Europe in Lelystad.

Participatiewet
De samenwerkende gemeenten gebruiken het populaire Onder-
nemersgala van de Stichting Flevopenningen, dat dit jaar bij 
Balk Shipyard op Urk worden gehouden, als het podium om nut 
en noodzaak te benadrukken van een inclusieve arbeidsmarkt, 
waarin Iedereen met arbeidsvermogen in staat moet worden 
gesteld om mee te doen. Tom Lansink, voorzitter van de Stichting 
Flevopenningen, zegt hierover: “Het streven is om voor iedereen een 
plek op de arbeidsmarkt te realiseren. Dat is een brede opdracht 
waarbij  er beroep wordt gedaan op het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van werkgevers. De zes genomineerden voor de 
Participatiepenning 2017 hebben laten zien dat zij ieder op hun eigen 
terrein excellent presteren in het kader van de Participatiewet.”

Bron: Flevoland Werkt

reserveer alvast in uw agenda:

• 6 april - businessborrel / de rede dronten

• 3 - mei - businessborrel plus / locatie nog niet bekend

• 1 - juni - businessborrel /shortgolf swifterbant

businessborrel

uit het
gemeentehuis



bedrijfshuisvesting

De Bolder 2
8251 KC Dronten    
T 0321 - 318 318

Noordzijde 2-A
8302 GL Emmeloord  
T  0527 - 20 33 55

Kop van Noord-Holland
T 06 - 53 62 82 82

Kop van Overijssel
T 038 - 34 46 404

Zuid West Nederland
T 078 - 303 13 21

Al 25 jaar thuis in vastgoedland www.vsomakelaars.nl

Voor al uw 
originele vastgoed-
oplossingen
VSO makelaars & taxateurs is met vestigin-
gen in Dronten, Marknesse en Almere al
jaren een begrip in de regio. Als eigenaren en
gebruikers van commercieel en agrarisch 
onroerend goed krijgt u van ons originele
vastgoedoplossingen aangereikt. VSO is ook
specialist voor beleggers in commercieel
vastgoed en (agrarische) grond.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een
goed gesprek! 
Bel 0321 – 318 318 of mail naar 
info@vsomakelaars.nl

vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl 
en www.donkergroenbelgie.be

Meer DaN 
groeN alleeN

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking

integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl
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Greeke Robaard
In haar vierde bestuursjaar kijkt ze nu al met veel plezier 
uit naar 11 april, de volgende bijeenkomst van de SEA 
Ondernemersacademie. Deze SEA kerngroep is een van de 
commissies/vertegenwoordigingen waarbinnen Greeke Robaard 
namens de OVDD vertegenwoordigd is.

Ze trad zo’n vier jaar geleden toe tot het bestuur van de OVDD, dit 
nadat ze door Herman Vermeer was benaderd om bestuurslid te 
worden. ‘Ik heb daar toen wel even over na moeten denken, maar ik 
zag er wel een positieve bijdrage voor mijn persoonlijke groei en voor 
mijn netwerk in. Dus toen heb ik ‘ja’ gezegd.’
Van die stap heeft ze tot op heden geen spijt, want onlangs werd 
duidelijk dat ze bereid is om een volgende bestuursperiode van vier 
jaar ook aan te gaan. ‘Het is een ontzettend fijne club met leuke 
mensen die voor ondernemend Dronten echt wat kunnen betekenen.’

‘Kwaliteit van de ondernemer’

Greeke begon binnen het bestuur als afgevaardigde naar de SEA 
groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. ‘Maar dat was niet 
helemaal mijn metier, ik wist ook niet zoveel van dat onderwijs, had een 
beetje gevoel dat het erg ver van mij af stond. Ik ben toen overgestapt 
naar de SEA Ondernemersacademie, en daar heb ik mijn draai wel 
gevonden. We organiseren vier avonden per jaar die echt in het teken 
staan van opleiden en ontwikkeling, gericht op ondernemers. 
Daarnaast is er een prachtig opleidingsprogramma en worden er 
verschillende interessante lezingen verzorgd. En vlak de workshops 
niet uit, er zijn al heel wat Dronter ondernemers die daar hun voordeel 
mee hebben gedaan. En voor 11 april? Die bijeenkomst gaat over de 
‘Kwaliteit van de ondernemer’. Best wel een gewaagd onderwerp, 
maar met spreker Harrie Bijl (van Inretail) zeker goed onderbouwd. 
Hij gaat ons inzicht geven hoe in de digitale wereld de klant te 
benaderen en te interesseren voor je product of dienst. Dat klinkt 
erg retailachtig – ook retail is ondernemen – maar is zeker ook voor 
grotere ondernemingen van belang.’

Meer gegevens over deze bijeenkomst van de SEA 
Ondernemersacademie binnenkort op onze Facebook pagina en op 
OVDD.nl

Aanbestedingen. Voor de een de gewoonste zaak van de wereld, 
voor de ander een nieuw ‘fenomeen’. Arthur van Wijk van de 
Nederlandse Installatie Advies Groep geeft in vier afleveringen 
een kijkje achter de schermen.

Als eerste: wat is een aanbesteding? Een aanbesteding is een ma-
nier van een opdrachtgever om bekend te maken dat hij een dienst, 
levering of werk wil laten uitvoeren. Hij vraagt bedrijven om een plan 
of offerte te maken. Die moet gebaseerd zijn op de stukken die de 
opdrachtgever bij de aanvraag heeft gevoegd. De aanbieder zal op 
basis van een aantal criteria welke in de aanvraag staan, een prijs en 
andere stukken indienen voor uitvoering van de opdracht.

Nadat de stukken door alle aanbieders zijn ingediend, selecteert 
de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen 
van de opdracht wordt gunning genoemd. 
Het doel van het op deze wijze contracteren is om zowel de con-
currentie tussen de bedrijven te stimuleren, als om alle geïnte-
resseerden een kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Soorten aanbestedingen
In Nederland kennen we verschillende soorten aanbestedingen: 

Openbare aanbesteding: Deze wordt algemeen bekend ge-
maakt (Tendernet, Negometrix) en iedereen die aan de voorwaar-
den voldoet, kan inschrijven. 

Niet-openbare aanbestedingen: Hier wordt eerst een voor-
selectie aangekondigd waar partijen op kunnen reageren die aan 
de voorwaarden voldoen. Daarna volgt een selectie, waarbij mi-
nimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen de 
daadwerkelijke aanvraag en kunnen inschrijven.

Concurrentie gerichte dialoog (CGD): De aanvraag 
wordt aangekondigd, partijen kunnen inschrijven. Hierna volgt 
een selectie van minimaal 3 partijen. Met deze partijen gaat de 
opdrachtgever in gesprek (dialoog). Hiermee wordt een deel van 
de vraag, veelal door kennis bij de leveranciers, beter afgestemd 
op wat realiseerbaar is. De opdrachtgever stelt dan een bestek 
op en de bedrijven doen een inschrijving. Een CGD aanvraag kan 
alleen bij projecten die voldoen aan bepaalde criteria.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Hierbij 
wordt de aanvraag aangekondigd en kunnen aanbieders zich in-
schrijven. De opdrachtgever selecteert minimaal 3 aanbieders die 
een offerte indienen. De opdrachtgever zal gaan onderhandelen 
over de voorwaarden.

Onderhandse aanbesteding: Dit is de meest bekende vorm 
van inschrijving. De opdrachtgever nodigt ten minste 2 of 3 daartoe 
geschikte bedrijven uit om op basis van de aanvraag een prijs in te 
dienen.

Enkelvoudige uitnodiging: Hierbij selecteert de opdrachtgever 
1 partij welke een offerte mag indienen, waarna in overleg overeen-
stemming wordt bereikt over de prijs en de te leveren prestatie.

Voor al deze aanbestedingen gelden gunningscriteria en selectie-
criteria. Selectiecriteria worden gebruikt om te kijken welke be-
drijven de opdracht zouden kunnen uitvoeren. Gunningscriteria 
zijn alleen gericht op de offerte. •

hoe werken
aanbestedingen
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Gelijk krijgen
Helmantel is er trots op dat de 
advocaten bijna nooit relaties 
kwijtraken. ‘We gaan namens de 
cliënt voor gelijk krijgen in plaats 
van gelijk hebben’, vult Bügel hem 
naadloos aan. De heren vinden het 
belangrijk om naast hun werk actief 
te zijn in de samenleving. Zo doet 
Helmantel & Bügel aan sponsoring 
bij de lokale sportverenigingen en 
zijn ze maatschappelijk actief. 

Betekent dit dat er een kans is dat 
Westmaas terugkeert in de lokale 
politiek? ‘Ik ben lid van een politieke 
partij en ben ook beschikbaar 
als waarnemend burgemeester. 
Raadslid moet je in mijn geval niet 
meer willen worden.’

Voor Jan Westmaas is de terugkeer in zijn 
oude vak en zijn oude woonplaats een 
logische keuze. De oud-burgemeester 
van Meppel (en voormalig wethouder en 
advocaat in de gemeente Dronten) komt 
nog steeds regelmatig en graag in Dronten. 
Het contact met zijn oud-collega’s is altijd 
goed gebleven dus was samenwerking 
snel geregeld. 

Edwin Helmantel en Hans Bügel werkten 
eerder in de praktijk van Jan Westmaas. 
De advocaten begonnen op 1 november 
2006 hun eigen advocatenpraktijk. West-
maas koos voor het vak van burgervader, 
hetgeen hij bijna elf jaar zou blijven.

Bügel is van mening dat niet iedere 
advocaat bij hun praktijk past. ‘De insteek 
van het vak moet hetzelfde zijn. Wij gaan 
voor het optimale resultaat in plaats van 
het maximale resultaat. We zijn eerlijk 
over de kansen tegen onze cliënten.’

Helmantel geeft vervolgens aan de status 
van het beroep niet het belangrijkste te 
vinden. ‘De toga hangt bij ons niet in de 
kamer, die lenen we op de rechtbank.’ De 
heren stellen dat bekende strafpleiters 
en tv-series het beeld van het werk wel 
wat vertekenen. ‘Strafzaken verkopen, 
dus ik snap het wel. Het zijn alleen niet de 
dingen waar wij ons mee bezig houden’, 
aldus Bügel.

Procedure vooraf checken
No nonsens, praktisch en vooruitdenkend, 
dat is waar het om draait bij deze advocaten 
in Dronten. De heren denken graag vooraf 
mee met de cliënt. Dat is effectiever 
dan moeten helpen als er problemen 
zijn ontstaan. ‘Voor ondernemers is het 
bijvoorbeeld handig om op voorhand 
een contract te laten checken. Zo zocht 
een ondernemer contact omdat hij een 
medewerker op staande voet wilde 
ontslaan. Ik keek mee of het mogelijk 
was, dacht mee over de praktische zaken 
en was erbij toen het gebeurde. Dan is 
het, hoe vervelend de situatie ook is, wel 
een zorgvuldig proces.’

Samenwerking staat voorop
Met elkaar sparren en samen ver-
antwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn 
de voordelen voor Westmaas om bij 
Helmantel & Bügel te gaan werken. ‘Ik 
heb nog nooit een 9 tot 5 baan gehad, 
maar samenwerking vind ik wel erg 
belangrijk.’ Helmantel doet zowel private 
als zakelijke zaken, Bügel richt zich 
alleen op de zakelijke markt. De heren 
zijn van mening dat je elkaar de ruimte 
moet geven. ‘Je moet geen onderlinge 
concurrentie hebben. Daarom voel ik mij 
hier op mijn gemak’, aldus Westmaas. 
Helmantel vult aan dat het ongebruikelijk 
is in hun branche om zo te werken. ‘Bij 
grote Randstedelijke kantoren gaat het 
echt niet zo.’ •

‘Jan Westmaas 

 terug op oude nest’



‘Gé, ik zet hem voor het raam, dan kun je hem iedere keer als je langsrijdt toch 
even zien …’ Een uitspraak die tot een lachsalvo leidde tijdens de uitreiking 
van de prijs voor Onderneming van het Jaar aan Erik Schaap. 
Saillant detail: Het beeld staat voor het raam, maar is van buitenaf niet 
zichtbaar.

‘Een tweede keer winnen…
dat verwacht je toch niet?’
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Voldoen aan de wensen
Schaap Holland wordt door haar 
klanten steeds vaker benaderd voor 
totaalconcepten; tot het maken van 
een schappenplan aan toe. Dat 
is een kenniskwestie, kennis die 
binnen Schaap volop aanwezig is. 
In welk seizoen welke aardappel, 
voor welk doel. Met de huidige 
precisielandbouw een gegeven dat 
steeds beter ingevuld gaat worden. 

De (digitale) techniek gaat zich de 
komende jaren snel ontwikkelen. 
Schaap gaat daarin volop mee. 
Het biologisch circuit groeit, de 
nieuwe technieken worden steeds 
geavanceerder en de uiteindelijke 
kennis van dit alles kan weer 
geëxporteerd worden. Een goede 
toekomst in het verschiet.

Erik Schaap is trots, apetrots. ‘Nooit 
verwacht dat we dit voor een tweede 
keer zouden winnen. Echt een complete 
verrassing. Anders dan in 2009. Toen was 
je genomineerd, gaf je jezelf kansen. Nu 
waren we genomineerd, maar we hadden 
al een keer gewonnen… en een tweede 
keer? Heel onwaarschijnlijk. Daarom zaten 
we ook helemaal boven in de theaterzaal, 
om te zien hoe de winnaar het feestje ging 
vieren, want een feestje is zoiets.’

Toch een tweede keer
‘Sowieso leuk voor de medewerkers. 
Met je medewerkers winnen is altijd 
leuk. Ik heb ook altijd geroepen dat je 
zoiets samen doet. Samen vorm je die 
onderneming.’ 
En verder? Wat doe je met zo’n overwinning? 
‘Dat ligt natuurlijk aan de ondernemer, 
maar er zijn volop mogelijkheden, wij 
hebben bijvoorbeeld het juryrapport ook 
naar al onze klanten gemaild, vooral de 
waardering omtrent het Verantwoord 
Maatschappelijk Onder-nemen is in ons 
vakgebied belangrijk, daar wordt veel 
waarde aan gehecht.’

Het kan altijd beter
Hoe tevreden Schaap ook is over het 
juryrapport, het kan altijd beter. ‘Wil 
je continuïteit behouden, dan moet 
het vandaag beter dan gisteren. Ga 
je deze overwinning te lang vieren, 
dan ga je achterover hangen en niets 
doen. Wij hebben als bedrijf een unieke 
service en unieke mensen. Nee, géén 
uniek product, het is een aardappel… 
In alles wat er bij komt kijken en om 
heen gebeurt, daarin willen zij zo uniek 
mogelijk zijn. Dat lukt door de markt te 
volgen, ideeën op te volgen, je service te 
optimaliseren (bijvoorbeeld stickertjes op 
de verpakking zoals ‘friteuse’, ‘oven’ of 

‘airfryer’), luisteren naar de klant, samen 
ontwikkelen en ook samen testen. Als 
een retailer het eindproduct bijvoorbeeld 
van ‘eigen’ aardappelen wil hebben, dan 
voldoen we daaraan. Gelukkig komt het 
partnership weer terug, het heeft een tijd 
lang alleen maar om de prijs gedraaid. Het 
besef dat je iets beter samen in de markt 
kunt zetten - daar word je allebei beter 
van – keert terug.’

Goede tijden, slechte tijden
Het blijft een agrarische product, het ene 
jaar groeit alles goed, het andere jaar 
niet. ‘Daar hebben we ook altijd mee te 
maken gehad, daarom moet je blijven 
ontwikkelen, een van de redenen waarom 
wij ook draaien op twee grote poten: het 
verwerken en het pootgoed.’
Voor dit laatste onderdeel roemde de 
jury het lef van Schaap Holland: ‘Het is 
gedurfd om te investeren in markten 
buiten Europa. Door productinnovatie – 
onder andere het ontwikkelen van een 
ander pootgoedras voor de Afrikaanse 
markt – blijft Schaap Holland stevig in het 
zadel zitten.’ 
‘Dat klopt, met name in Algerije, Egypte 
en Marokko bestaat een enorme markt 
voor Nederlands pootgoed. Onder andere 
de ‘Spunta’ doet het erg goed. Een deel 
van de opbrengst komt overigens ook 
weer terug voor verwerking voor onze 
eigen klanten.’
Naast de Afrikaanse landen is Schaap 
te vinden in Cyprus, Israël, Spanje en 
natuurlijk Malta.

En nu?
‘Vooral doorgaan; doorzetten van nog 
meer variaties voor de consumentenmarkt, 
‘ambachtelijk’ friet (vers friet) voor de 
snackbar, er is zoveel, we houden er oog 
voor en doen mee.’•

bedrijf
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IN EEN KRAAIKAMP CHALET
Stijlvol buitenwonen

WO N E N  I N  K WA L I T E I T

Loofklapper 20 

8256 SL Biddinghuizen

0321 - 33 14 72

info@kraaikampwagenbouw.nl | 

www.kraaikampwagenbouw.nl

Genieten van
een eersteklas

tweede huis

‘Een kraaikamp 
chalet is standaard een 
kwalitatief hoogwaardige 
en complete 
vakantiewoning voor 
jarenlang woongenot!’

Kraaikamp_Adv_deotter_def.indd   1 14-03-17   11:58
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Regelmatig kom je in de lokale media de Stichting 
Geschiedschrijving van Dronten tegen, in boekvorm is het werk 
van deze energieke groep historici bekend in onze gemeente, 
maar ook de wandelingen door de kernen zijn interessant, 
‘wandelen en cultuur opsnuiven’ stond er laatst in de Flevopost.
Wel typerend voor zo’n jonge gemeente als Dronten, maar toch 
ook wel positief dat men zich Drontenaar voelt.

In de ruim 50 jaar als gemeente stond de tijd niet stil, de kern 
van Dronten heeft vele veranderingen in die jaren meegemaakt, 
het inwonertal groeide zeer snel, naast het hart van Dronten 
hebben ook van kernen Biddinghuizen en Swifterbant een 
betere uitstraling gekregen, met daarbij de opmerking dat in 
Swifterbant het Multifunctioneel Centrum en daarbij een dertig tal 
seniorenwoningen, binnen afzienbare tijd gestalte krijgt.

Laatst hadden we als gemeenteraad een ontmoeting met de 
ouderen in onze gemeente. Bij mijn tafelgesprek op deze avond zat 
een echtpaar uit Biddinghuizen en ik vroeg hoeveel jaar men in onze 
gemeente woonde.
Het antwoord was achttien jaar en bij mijn vraag waarom men bij 
de pensioengerechtigde leeftijd naar de polder verhuisd is, was het 
antwoord helder. Men woonde al jaren in Bussum, wonen werd 
daar te duur en de man had gewerkt bij de Nederlandse Televisie 
Stichting. Vele malen was deze meneer betrokken geweest van de 
uitzendingen van ‘Stuif es in’ en ‘Ren je rot’ in de Meerpaal en hij 
genoot van de ruimte in onze gemeente.

Ruim vijftig jaar Dronten en dit jaar vijftig jaar Meerpaal, een feestjaar 
wordt ons beloofd, mooi dat het samenvalt met de herinrichting van 
het Redeplein …

Ach nee, nu maak ik een grote fout, want het plein heet nu natuurlijk 
het Meerpaalplein, en dit plein is na vele malen herinrichting nu ook 
vijftig jaar oud!!!  We hebben deze zomer dus veel vieren.

Politiek gezien gaan we in dit laatste jaar van deze gemeenteraad ook 
in de toekomst kijken, de economische visie: niet voor de komende vijf 
jaar, maar vooral richting de (eind)jaren twintig van deze eeuw.
Men heeft weer vertrouwen in de economie en daar moeten wij als 
Dronten zeker ook gebruik van maken.
We zien in deze visie dat de groot en detailhandel; de zakelijke 
dienstverlening en de gezondheidszorg het grootste aandeel in de 
arbeidsmarkt hebben.

Gelijkertijd vraagt u zich waarschijnlijk wel af wat het aandeel landbouw 
nu eigenlijk is. Het antwoord zou kunnen zijn ‘heel veel’ maar de 
landbouw is door moderne mechanisatie al veel veranderd en zal 
in de nabije toekomst nog een enorme slag gaan maken in onder 
andere precisielandbouw, waarbij ik de nadruk wil leggen op de gehele 
landbouw, in wat voor vorm van teelten dan ook. Dat betekent primair 
een laag percentage werkgelegenheid. Vooral de groot en detailhandel 
en de zakelijke dienstverlening in de landbouw zijn van grote waarde als 
we de titel van deze visie erbij nemen: ‘Daadkracht door samenwerking’.
Onze gemeente kent een uitdaging in vele sectoren, zo zien we in 
Biddinghuizen de kolossale schotels en antennes voor communicatie 
en in Swifterbant de minitrekkertjes voor onder andere plantsoenen en 
kassenteelt.

We benoemen de grote uitgaande pendel als een zwakte in onze 
gemeente, wat mij betreft niet terecht, misschien heeft u een ander 
oordeel.

Reageren?
info@ovdd.nl

‘De tijd stond niet stil in Dronten’
jaap kodde

Jaap



De langste tulpenroute ter wereld; dat is waar Herman Vermeer en alle 
vrijwilligers dit jaar hard voor werken. Er is samenwerking is gezocht met STEP 
Noordoostpolder. ‘Naast de Ketelbrug hebben we symbolisch de champagne 
opengetrokken. We versterken elkaar en willen daarom samen optrekken.’ De 
ogen van Herman Vermeer beginnen te stralen. ‘De tulpenroute van in totaal 
215 kilometer loopt door Dronten, dat is toch geweldig!’

‘Tulpenroute door Dronten
wordt langste ter wereld’
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Voor de derde keer komt er een Tulpen-
route rondom Dronten. Voorzitter Herman 
Vermeer is trots op de route. Een klein 
stukje van de route voert ook door 
Zeewolde en Lelystad. Vermeer vertelt al 
lachend dat ook daar belangstelling voor is 
en ondersteuning valt te verwachten. 
‘Dat is belangrijk voor een club met een 
klein budget. De gemeente Dronten 
draagt bij en de rest komt van sponsoren. 
De gemeente wil bijdragen onder de 
voorwaarde dat we via de tulpen onze 
kwaliteit en vooruitgang showen aan alle 
bezoekers. Dat doen we als trotse agrariërs 
heel graag.’

Vermeer praat vol enthousiasme over 
‘zijn’ tulpen. Er ligt 5.000 hectare tulpen 
in Flevoland, dat is vijftig procent van alle 
tulpen in Nederland. Genoeg om trots 
op te zijn. Wie denkt dat de tulpenroute 
iedere keer hetzelfde is, komt bedrogen 
uit. De manier van telen draait mee in 
akkerbouwplannen. De wisselbouw 
maakt het tot een duurzaam geheel. ‘Bij 
mij zijn de tulpen één keer per tien jaar 
op hetzelfde blok te vinden. In het najaar 
worden de tulpen geplant en kijken wij 
waar het leuk is om langs te rijden. Zo biedt 
de weg van Swifterbant naar Lelystad 
(Swifterringweg), maar ook de weg van 
Dronten naar Elburg (Elburgerweg), dit 
jaar prachtige velden met tulpen.’ 

Bedrijven 
‘Het platteland’ wordt straks gecom-
municeerd via de tulpen. Bedrijven 
met onder meer aardappelen, uien en 
windmolens zetten de deuren open voor 
bezoekers uit alle windstreken. ‘De route 
moet volgens ons iets meer te bieden 
hebben dan alleen tulpen. Dus voert het 
de bezoekers onder meer langs Hanneke’s 
Pluktuin, Shortgolf Swifterbant, eetcafé 
A.H. de Huijskamer, Kunstuitleen Aan de 
Amstel en Bed & Breakfast De Kandelaar. 
Daar wordt tijdens de opening op 15 april 
een streekmarkt gehouden.’ 

Verbinding
Vermeer is heel blij met het arrangement 
dat Márion Reizen aanbiedt. ‘Zo trek je 
nog meer mensen van buitenaf naar onze 
prachtige provincie. We proberen ook 
de verbinding te maken tussen stad en 
platteland. In het Mondriaanjaar hebben 
we gekozen voor deze kunstenaar. 
Enorme bakken met tulpen in Mondriaan 
ontwerp komen in de centra van Dron-
ten, Swifterbant, Biddinghuizen, Lelystad 
en Zeewolde. Het is gaaf hoe Anno 
Kuindersma dat met een groep liefhebbers 
voor elkaar heeft gekregen.’

Lokale economie 
Er gaat erg veel vrije tijd zitten in de 
tulpenroute. Iets dat Vermeer met liefde 
doet. ‘Ondernemers en initiatiefrijke 
mensen zetten onze lokale economie op de 
kaart. Daar wil ik graag tijd insteken. Het is 
vrijwillig, toch willen we het ondanks onze 
relatief kleine omzet van ongeveer 15.000 
euro professioneel aanpakken. Zo staan 
er mooie, herkenbare routebordjes langs 
de weg en zijn de routes te downloaden 
via www.tulpenroutedronten.nl‘

Kom van die A6 af
Volgens Vermeer is de tulpenroute voor 
iedereen toegankelijk. Met een autoroute, 
twee fietsroutes en twee wandelroutes. 
‘Dus: kom van die A6 af en kom genieten 
van al het moois dat er hier is. Vorig 
jaar werd ik gebeld over een goede plek 
om te picknicken langs de route. Het 
is toch prachtig dat er zoveel mensen 
uit de omgeving en de verre omtrek 
komen?’ Bezoekers worden op de hoogte 
gehouden over de route, bedrijven die de 
deuren openen en alles wat met de route 
te maken heeft via de website en social 
media. Omdat de natuur nu eenmaal 
onvoorspelbaar blijft, is er niets ver van 
tevoren te plannen.’ •

bedrijf
&handel

Landelijke bekendheid

De Tulpenroute wordt georganiseerd 
door vrijwilligers onder de naam 
Stichting Tulpenroute Dronten. 
Burgemeester Aat de Jonge riep 
een jaar of vijf geleden een groep 
mensen bij elkaar met de oproep om 
‘iets met die tulpen te gaan doen’. 

De stichting heeft als doel een 
grotere en positieve landelijke 
bekendheid te geven aan het gebied 
in en om de gemeente Dronten en 
haar recreatieve mogelijkheden, 
onder meer door het organiseren 
van evenementen gericht op 
tulpen, waaronder auto-, fiets- en 
wandelroutes. 
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Samen maakten Emiel Hetsen en Sander Klaver het dorp onveilig. De families 
zijn al bevriend vanaf de grootouders van de jongens. Hun studietijd brachten 
ze in Rotterdam door in hetzelfde studentenpand. De mannen kennen elkaar 
door en door en weten wat elkaars sterke punten zijn en maken daar optimaal 
gebruik van. Emiel is de ‘creatieve’ binnen HKLiving, Sander regelt de zakelijke 
kant.

‘HKLiving blijft 
internationaal 
groeien’
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Jeugdvrienden

Emiel Hetsen kreeg bij het projectwerk 
in zijn groothandel in antiek vraag 
naar veel van één product. Iets dat hij 
niet kon bieden, maar wel graag wilde. 
Dat zette hem aan het denken. 

Jeugdvriend Sander Klaver zat in 
de internationale bloemenhandel 
en samen zetten ze het plan neer 
om meubelkennis (H) internationale 
handel (K) te combineren. Zo werd 
HKLiving in 2009 geboren. Met een 
eerste collectie van 28 artikelen 
zat het bedrijf binnen een jaar in 
12 landen. Vanuit Dronten worden 
inmiddels 48 landen voorzien van 
spullen met het bekende HK-label. 

HKLiving is door Hetsen en Klaver vanaf 
het begin neergezet als internationaal. In 
het buitenland werd het merk meteen als 
‘typical Dutch’ bestempeld. Focus op het 
merk. Emiel Hetsen vertelt met glimmende 
ogen dat het gaat om het neerzetten van 
een sfeer. ‘Wij hebben een mix van stijlen. 
Ons nieuwe pand heeft veel staal en beton 
aan de buitenkant, een prachtig contrast 
met de producten in ons assortiment.’ 

‘Focus op je product,  
gewoon blijven doorgaan’

Het industriële pand op het industrieterrein 
in Dronten-West trekt de aandacht van 
veel Drontenaren. Iedere dag belt er wel 
iemand aan bij de meubelgroothandel.’En 
dat is nou net niet de bedoeling’, lacht 
Sander Klaver. Voor de lokale markt is er 
de jaarlijkse saledag. Hij legt uit dat het 
dan voor sommigen een desillusie kan 
zijn. ‘Je staat dan echt midden in ons 
magazijn. We zijn geen showroom.’ Die 
jaarlijkse dag trekt niet alleen mensen 
uit de regio. ‘Die hard’ HKLiving fans uit 
Maastricht stappen zelfs vroeg in de auto 
om op tijd in Dronten te zijn.

Poldernuchterheid
De eigenaren hebben in het begin veel 
‘nee’ verkocht. ‘Dat was best spannend, 
op de dag dat HKLiving begon, viel de 
Amerikaanse bank Lehmann Brothers 
om en begon de financiële crisis. Al 
ons spaargeld zat in het bedrijf en in 
de container die onderweg was’, aldus 
Klaver. 

Hetsen denkt dat die ervaring gecombineerd 
met poldernuchterheid hen ver heeft ge-

bracht. ‘We zeiden ‘nee’ tegen een grote 
keten die onze kast in de winkel wilde. 
Het paste niet bij ons. We blijven dichtbij 
ons gevoel.’ Klaver ziet ook de voordelen 
van de crisis. ‘Veel bedrijven vielen om, er 
kwamen er weinig bij en wij gingen intussen 
gewoon door.’ 

Social media
Focus op het product, daar draait het 
om bij HKLiving. ‘Dat klinkt arrogant, 
maar het verkoopt zichzelf. Veel merken 
werken andersom, wij blijven bij ons 
gevoel en doen geen dingen om te 
groeien. We geloven in wat we doen’, 
aldus Hetsen. De producten uit Dronten 
stonden meteen in VT Wonen en dat 
hielp het bedrijf enorm. We adverteren 
weinig, we doen wel veel via social media. 
Op Instagram zijn we groot; zo gaan we 
snel de hele wereld over. Programma’s 
als GTST lenen spullen en de HKLiving 
stoel was te zien in de nieuwste film van 
Bridget Jones, dat is gaaf om te zien.’

Groei uit eigen middelen
Tropisch hardhout komt er uit milieuover-
wegingen niet in, wel gerycled teakhout. 
‘Wij begonnen met mangohout, dat was 
het lelijke eendje onder de houtsoorten’. 
Klaver vult hem aan dat ze de productie 
ook graag in Europa hebben. ‘Wel 
verspreid uiteraard, om het risico te 
spreiden. Veel komt er uit Spanje, Portugal 
en Duitsland.’ De financiële man is blij dat 
de groei vooral uit eigen middelen betaald 
kan worden. ‘We hebben een groei van 
25 tot 40 procent per jaar en daar dromen 
veel ondernemers van.’ Hetsen: ‘Er komt 
heus wel weer een mindere tijd hoor. 
Maar als ik eerlijk ben, wacht ik daar al 
acht jaar op.’ •



‘Onder geen beding?’

Met regelmaat vormen bedingen in algemene voorwaarden  
onderwerp van discussie in onze praktijk. Wanneer een verbinte-
nisrechtelijke kwestie zich voordoet, is het eerste wat wij doen, 
beoordelen of op de overeenkomst algemene voorwaarden van 
toepassing zijn en of er gronden zijn voor het vernietigen van  
bedingen in de algemene voorwaarden. Het gebruiken van alge-
mene voorwaarden kan namelijk een sterk juridisch middel zijn om 
aansprakelijkheid te beperken en soms bijna helemaal uit te slui-
ten. In veel duurovereenkomsten worden bedingen in algemene 
voorwaarden opgenomen die de debiteur verbieden om te verre-
kenen of betaling bij wanprestatie op te schorten. Het hanteren 
van algemene voorwaarden kan dus een probaat middel zijn. 

Om algemene voorwaarden effectief te gebruiken is het zaak dat 
zij op juiste wijze zijn samengesteld en in de praktijk op correcte 
wijze worden gebruikt. Schort het aan ten minste één van de twee 
dan is de kans groot dat het beroep op een beding in de algeme-
ne voorwaarden zal stranden. Hierbij geldt dat wanneer u over-
eenkomsten sluit met consumenten er wettelijke lijsten bestaan 
van bedingen die als onredelijk worden gekwalificeerd of die als 
vermoedelijk onredelijk worden gekwalificeerd. Dat betekent wan-
neer een consument zich op de (vermoedelijke) onredelijkheid van 
een beding beroept en de rechter dat honoreert, het beding wordt 
vernietigd. Daardoor kan er geen beroep meer op worden gedaan. 

Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn in procedures om uw be-
roep op algemene voorwaarden te laten slagen of juist een beroep 
te doen op de vernietigbaarheid van bedingen, maar kunnen u ook 
helpen bij het opstellen en gebruiken van de algemene voorwaar-
den. En de ervaring leert dat algemene voorwaarden effectief zijn 
tegen moeilijke of late claims, schadebeperkend zijn en daarmee 
kunnen voorkomen dat u wordt geconfronteerd met onaangename 
situaties.

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

‘Ondernemen en emoties’

Ondernemen is zaken doen, en zaken doen heeft op het eerste 
gezicht niets te maken met emoties. Of toch wel? Als ondernemer 
start je een bedrijf vanuit een gevoel, een drang om iets neer te 
zetten op een zeer eigen manier, waardoor een uniek product 
of dienst ontstaat. Die ondernemersdrang is een sterke emotie, 
sterker dan de zekerheid van werken in loondienst, want je hebt 
een visie. En je durft te handelen naar die visie. De weg van een 
ondernemer is bezaaid met risico’s, die je kunt berekenen en op 
basis daarvan kun je beslissen om het risico wel of niet te nemen. 
Maar er speelt toch ook een gevoel mee in die beslissingen. Een 
gevoel van toch wél proberen. Niet altijd op safe spelen, maar 
durven nieuwe paden te nemen, buiten de vaste weggetjes, met je 
eigen doel/visie voor ogen.
Binnen Jager Uitvaartverzorging hebben we ook een bepaalde 
visie, een visie die in 1997 mijn moeder heeft doen besluiten om 
zich als eerste zelfstandig uitvaartondernemer in Flevoland te 
vestigen. Het is een visie over het verbinden van mensen rondom 
een afscheid van een dierbare door met de inhoud bezig te durven 
zijn. Met inhoud bedoel ik alles wat onder het oppervlakte zit, 
en dat kan zijn de historie van mensen; polderpioniers of niet, 
religieuze achtergronden, etc. Die inhoud laat zich in sommige 
situaties vertalen in details die bij een uitvaart zichtbaar zijn, zoals 
kleuren, bloemen, vormen, muziek etc. Maar de basis ligt in de 
inhoud; de diepere laag die je als uitvaartondernemer alleen kunt 
zien als je dat durft. Het moet passen bij de mensen, anders kan 
het niet verbindend werken. 
Elk van onze uitvaartleiders heeft zijn eigen inhoud waarmee zij 
bijdragen aan de visie van Jager Uitvaartbegeleiding. De koers ooit 
20 jaar geleden uitgezet door mijn moeder, waar ik mijn visie aan 
heb toegevoegd, en waar ons team van mensen ook aan bijdraagt.
Dat is de soort maatwerk waar we bij Jager Uitvaartbegeleiding 
voor staan, en wat in combinatie met de vele jaren ervaring, kennis 
en kunde aanwezig binnen ons bedrijf een unieke dienstverlening 
geeft. Ondernemen en emoties kunnen dus goed samen gaan, dat 
hebben we inmiddels al 20 jaar lang bewezen. 

Jager Uitvaartbegeleiding / Het Afscheidshuis
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl / 0321-316174

ondernemers
aan het woord

helmantel & bügel 
advocaten

jager uitvaartzorg

Els Jager
Hans Bügel



Wie de afgelopen weken de kranten en andere vormen van 
media heeft gevolgd, is het misschien wel opgevallen: er 
verscheen een aantal positieve berichten over het winkelbestand 
in de gemeente. Althans, ervan uitgaande dat het als positief 
wordt ervaren, wanneer nieuwe winkels de deuren openen of 
bestaande panden een nieuwe bestemming krijgen. In Dronten 
openden bijvoorbeeld The Style Factory (woonaccessoires) en 
New York Pizza (ook lekkere accessoires) en wordt de Formido 
getransformeerd naar een Praxis. In Swifterbant heropende de 
fietsenwinkel en in Biddinghuizen betrok kringloopwinkel De 
Basisz het voormalige pand van Onze Winkel.

Natuurlijk is de ondernemerswereld groter dan de winkelcentra, 
maar het is in ieder geval iets waar iedereen wel iets over lijkt 
te vinden. Waarschijnlijk omdat we behalve ondernemer ook 
veelal inwoner zijn van deze gemeente en dus ook consument. 
Dat er nog al eens wat over gevonden wordt, blijkt ook wanneer 
je de nieuwsarchieven er op naslaat. Al sinds de opening van 
Winkelcentrum SuyderSee , nu ruim tien jaar geleden, is er veel 
te doen over vermeende leegstand in dat centrum. Vermeend, 
omdat er berichten zijn over het aantal leegstaande panden, maar 
dat hier tegenover steeds citaten staan dat de cijfers niet kloppen 
of dat de panden die leeg staan ondertussen een bestemming 
hebben. Afgelopen oktober nog kwam naar buiten dat de leegstand 
naar vloeroppervlakte in onze gemeente met 19% ver boven het 
landelijk gemiddelde van ongeveer 10% ligt. In hetzelfde bericht 
was te lezen dat centrummanager Hoksbergen het had over 7 á 
8% in WC SuyderSee. 

Wie er in dit soort berichten gelijk heeft, vind ik dan vaak moeilijk 
te zeggen. Enerzijds wordt er verschillend gemeten (vloeroppervlak 
versus aantal panden), anderzijds hebben partijen een eigen manier 
om naar deze cijfers te kijken. En een eigen horizon bovendien. 
Optimistisch gezien kijk je immers naar de hoeveelheid lege panden 
die al een waarschijnlijke nieuwe bestemming hebben, in plaats 

van dat je zou kijken naar wie de komende tijd de deur gaat sluiten. 
Los van een optimistische of pessimistische kijk van kansen versus 
bedreigingen, maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit hoe je het leest. 
Dat ondernemers de nek uitsteken om in economisch roerige tijden 
toch te ondernemen kan wat mij betreft alleen maar toegejuicht worden. 

Voor dorpen als de onze, gaat het onderaan de streep namelijk vooral 
over één ding: leefbaarheid. Het voorzieningenpeil probeer je zoveel 
mogelijk , binnen realistische kaders, op niveau te houden. Door het 
inwonertal tenminste gelijk te houden, met zicht op groei. Door het 
interessant te maken voor bedrijven zich hier te vestigen, zodat er 
meer banen zijn. Meer banen betekent meer bestedingen en meer 
bestedingen zijn weer goed voor de leefbaarheid.

Ooit zat er een slagerij in het pand waar nu kringloopwinkel De Basisz 
zit. Voor een slagerij zijn dorpen als Biddinghuizen en Swifterbant nu 
te klein. De dierenwinkel die volgde, bleek ook niet haalbaar. Maar dat 
het pand in positieve zin letterlijk als ‘kringloop’ wordt ingezet, door 
wederom nieuwe ondernemers te vinden die er willen ondernemen, is 
goed voor reuring in het centrum. Of The Style Factory, New York Pizza, 
De Graaf Bikes & Repairs overleven, zal de toekomst uitwijzen. Maar 
dat er tenminste iets gebeurt, lijkt me een goede basis om op voort te 
bouwen.

Reageren?
decolumnist@handelenwandel.info 

de columnist

‘Bij de basis’

De Columnist

column
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Riemen vast, lachen geblazen! Bezoeker: “Van 
begin tot eind heb ik in een deuk gelegen. Wat een 
lachwekkende voorstelling!”

Theater van het Sentiment bestaat 20 jaar! Dit 
wordt gevierd met een avondvullende muzikale en 
culturele tijdreis door de jaren vijftig, zestig,  
zeventig en een beetje tachtig.
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www.meerpaal.nl

Uw event in de 
spotlights
Van sfeervol zakendiner tot 
bedrijfsfeest: het kan bij De Meerpaal! 
Met een capaciteit van 2 tot 2000 
personen werken we graag samen 
met u aan een succesvol evenement.

Neem voor meer info contact op met 
Emile de Vries, 0321 388 768

Ook te combineren met een driegangendiner!               

                    Reserveren via horeca@meerpaal.nl

 
Boeing Boeing

Vrijdag 24 maart 2017

Theater van het 
sentiment 

DIGITAAL PUBLICEREN
• altijd actueel zijn
• kosten besparend
• duurzaam uitgeven
• meer meetbaar resultaat
• direct na realisatie beschikbaar
• www.printonmedia.nl

Van print naar online,

 durf te onderscheiden!
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De Netwerkvloer nu  
in De Meerpaal

Ondernemers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen met het doel omzet van bedrijven te verhogen. Dat 
is het doel van De Netwerkvloer, een netwerkorganisatie die inmiddels tientallen netwerk events heeft georganiseerd. En niet 
zonder succes, want De Netwerkvloer timmert stevig aan de weg en staat op het punt om het succesvolle format verder uit te 
rollen door heel Nederland. Op 28 maart as. Komt De Netwerkvloer naar De Meerpaal in Dronten. 

De Netwerkvloer creëert samen met exposanten, bezoekers 
en zakenrelaties een groot zakenplatform waar ondernemers 
gebruik van kunnen maken door nieuwe contacten te leggen en 
leads te genereren. De Netwerkvloer stimuleert ondernemers 
om een dagje ‘uit de zaak’ te stappen om New Business 
te genereren. Want nieuwe relaties zorgen voor nieuwe 
aanbevelingen en uiteindelijk nieuwe klanten.

 “Netwerken is hard werken: scherp 
blijven, pitchen, maar ook elkaar  
doorverwijzen en aanbevelen.”

Dat netwerken topsport is weet Yvon Moossdorff als geen 
ander. “Netwerken is hard werken: scherp blijven, pitchen, maar 
ook elkaar doorverwijzen en aanbevelen.” Samen met trainer 
Nanno Busker en haar team zorgt zij ervoor dat ondernemers 
klaargestoomd worden voor een succesvolle dag. Dit doen zij 

op de exposantenavond door middel van een training en diverse 
business matches voor ondernemers.

Dat De Netwerkvloer ondernemers een boost kan geven blijkt uit de 
vele reacties van ondernemers. En juist deze reacties zorgen ervoor 
dat Moossdorff haar concept landelijk gaat uitrollen. “Het geeft 
zoveel energie om te zien dat ondernemers met elkaar in contact 
komen en samen nieuwe verbindingen aangaan. Ondernemers een 
stap verder helpen, dat is waar wij het voor doen.”

Het landelijk neerzetten van De Netwerkvloer staat in de 
startblokken: “Alles is gereed gebracht om ons concept 
in heel Nederland uit te zetten. Dit doen wij middels een 
franchiseformule en we zijn met diverse partijen in gesprek. 
De kracht van samen, dat is en blijft ons uitgangspunt.”

Voor alle Events en meer informatie kunt u terecht op de 
website: www.denetwerkvloer.nl

dinsdag 28 maart

in de meerpaal

van 13:30 tot 17:30 uur



De Sociaal Economische Visie 2016. In februari was het 
onderwerp van gesprek tijdens een informerende bijeenkomst 
voor raadsleden in Het Perron. Binnenkort wordt de Visie 
besproken in de raadscommissie en gemeenteraad. Maar hoe 
is de Visie tot stand gekomen en wat zijn de hoofdpunten?

De Sociaal Economische Visie is opgesteld in samenwerking 
met ondernemers, kennisinstituten en andere stakeholders. 
De SEA-groepen (Sociaal Economische Agenda) speelden 
hierbij een belangrijke rol. Wethouder Dirk Minne Vis van 
Economische Zaken, is blij met deze samenwerking. ‘Het moet 
de Visie van dé gemeente Dronten zijn. Economie heeft met 
alles te maken, dus het is goed als er veel mensen meedenken.’ 

Het visiestuk heet ook niet voor niets de Sociaal Economische 
Visie. Want als het goed gaat met de economie, gaat het ook 
beter met de burgers. Het sociale aspect van de economie is 
erg belangrijk, denk hierbij aan de werkgelegenheid.

Wethouder Vis geeft aan dat de lokale overheid slechts 
beperkte kracht heeft als het gaat om de economie. ‘Maar 
de kracht die je hebt, moet je optimaal inzetten.’ Voor de 
gemeente ligt die op het gebied van ruimtelijke ordening, 
dienstverlening en regelgeving. Maar ook op het gebied van 
acquisitie en het faciliteren en stimuleren van de ondernemers. 
‘Die rol pakken we! In de Sociaal Economische Visie richten we 
ons op recreatie en Agro-food. Dat betekent niet dat we niets 
doen aan andere zaken, maar dit is de focus.’

Recreatie
Een van de speerpunten is dus recreatie. Het gaat hierbij niet alleen 
om het toerisme, maar ook om de recreatiebedrijven. In 2015 steeg 
het totaal aantal banen in deze sector met 8,4%, terwijl dit landelijk 
gemiddeld 6,5% steeg. Een belangrijke bedrijfstak voor de gemeente. 
De vrijetijdssector is divers, met zowel ruimte intensieve attracties 
en evenementen met nationaal bereik als verblijfsaccommodaties 
aan het water. ‘Dat je hier goed kunt recreëren, is veelal een goed 
bewaard geheim. Dat willen we openbreken! Voor goede recreatie 
moet je dienstverlenend zijn en moet je een mooie omgeving hebben. 
Dat hebben we hier,’ zegt wethouder Vis. De trend is tegenwoordig 
dat mensen vaker, maar korter op vakantie willen. En bovendien 
hebben de toeristen veiligheid hoog in het vaandel. De toeristen in 
Dronten komen vaak uit de Randstad, België en Duitsland. ‘Daar ligt 
voor ons een geweldige kans: veilig en dichtbij op vakantie.’

Agro-food
De focus ligt in de Visie ook op Agro-food. Wanneer we kijken naar 
de werkgelegenheid in de primaire sector in de gemeente, lijkt dit niet 
zo’n groot deel te zijn. Maar Agro-food is hier de stuwende economie. 
Het is meer dan alleen de primaire sector. In de gemeente Dronten zijn 
meerdere bedrijfstakken hiermee verweven. Denk bijvoorbeeld aan 
de arbeidsbureaus, de landbouwmechanica, de verzekeringssector, 
de groothandels en de retail. Wanneer de landbouw wordt 
aangezwengeld, groeien de andere sectoren mee. 

De Agro-food komt ook terug in het onderwijs en de kennis die 
we hier hebben, met de Aeres Hogeschool en Kennispoort Regio 

de gemeente dronten

‘In gesprek over de 
Sociaal Economische visie’ 



Zwolle. ‘Dat is echt uniek. Daardoor liggen hier veel kansen voor 
duurzame en innovatieve landbouw.’

Flevo Food Fields?
Beide focussen (food en recreatie) kunnen ook gekoppeld 
worden. We zijn de keuken van Nederland en Europa. Er zijn in de 
gemeente al een aantal van deze initiatieven, zoals Roggebotstaete 
en Hanneke’s Pluktuin. ‘Dat zijn heel mooie verbindingen tussen 
Agro-food en recreatie!’

Hoe nu verder?
Deze maand (maart) is de Sociaal Economische Visie verder 
besproken in de raadscommissie en op 30 maart in de gemeenteraad. 
De wethouder hoopt op mooie debatten en kennisuitwisseling. Maar 
hij roept ook de ondernemers op om van zich te laten horen, als zij 
nog ideeën hebben over de visie. ‘Niet alleen tijdens de vaststelling 
van het document, maar ook daarna. Het is geen statisch document; 
het laat zien waar we voor staan.’

de gemeente dronten

‘In gesprek over de 
Sociaal Economische visie’ 

Raadsleden en ondernemers aanwezig bij de informatiebijeenkomst in het Perron.

Proeftuin Precisielandbouw
Staatssecretaris Van Dam, Economische Zaken, kondigde 
aan dat er een Nationale Proeftuin Precisielandbouw komt. 
Hier worden de nieuwste uitvindingen, prototypes en 
technologieën voor precisielandbouw in de praktijk getest 
en doorontwikkeld. Van Dam stelt hiervoor ruim 2 miljoen 
euro voor 4 jaar beschikbaar. Het college van burgemeester 
en wethouders wil samen met onderwijs en bedrijfsleven 
meedoen aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw en laat 
hiervoor een bidbook voorbereiden.

Poort van Dronten
Aan de rand van Dronten, ligt het nieuwe industrieterrein 
Poort van Dronten. Bedrijven die werkzaam zijn in de  sector 
Agro-food, worden van harte uitgenodigd zich hier te vestigen. 
De bedrijfsactiviteiten kunnen zich richten op de verpakking, 
op de voeding, maar ook juist op de afvalverwerking (circulaire 
economie). Droom van de wethouder is om er een unieke 
hotspot van te maken, waar Agro-food, Hightech, kennis en 
ondernemingen elkaar ontmoeten. 

‘Zoals Philips verbonden is aan Eindhoven, zo willen we Dronten verbinden aan  
Agro-food. We willen de innovatiepolder van Europa zijn, waar innovatieve  

toptechnologie van wereldformaat op het gebied van Agro-food te vinden is.’
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Corné Weevers is de derde generatie Weevers in het landbouwmechanisatie-
bedrijf in Swifterbant. Vader Anton Weevers is nog actief in het bedrijf. De 
familie Weevers heeft ook een vestiging in Zeewolde. Daar is zoon Andreas 
met Gijs de Jong actief. Anton vindt het heerlijk dat zijn kinderen de zaak 
straks overnemen. ‘Onze zonen werkten op mijn verzoek eerst elders om 
helemaal klaar te zijn om het bedrijf te leiden.’

‘Weevers 
landbouwmechanisatie 
klaar voor de toekomst’
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Identiek belang

Weevers Swifterbant is in 1964 
opgericht door Kees Weevers. In 
1978 kwam zoon Anton erbij. In 
1982 vertrok Anton om in de nieuwe 
vestiging in Zeewolde te werken, om 
in 1988 terug te keren in Swifterbant 
om vader Kees op te volgen. 

Corné Weevers kwam in 2011 in 
Swifterbant werken en Andreas 
volgde in 2012 het voorbeeld en ging 
werken in Zeewolde. Anton houdt van 
gelijkheid. ‘De broers hebben een 
identiek belang in de BV’s. We, en 
over een tijdje ze, moeten het vooral 
samen doen. Onze zoons hebben 
ook regelmatig overleg over de beide 
vestigingen.’

De klant helpen, daar draait het om 
volgens Anton Weevers. Hij geniet van het 
werken in de agrarische sector. ‘Het gaat 
niet alleen om zakelijk contact, je weet wat 
er speelt in het bedrijf. Wij denken met de 
klant mee en het mooie is dat de klant ook 
met ons meedenkt.’ Corné vult hem aan. 
‘Iedereen kent de klant, een naam wordt 
er nooit gevraagd.’ Dat sluit aan bij de 
bedrijfsvisie. Iedereen moet zich welkom 
voelen. 

Op de werkvloer is het ‘samenwerken’ 
en dat gevoel is ook bij de firma Weevers 
aanwezig als het om de klant gaat. 
Het gezicht van Anton Weevers laat 
overduidelijk zien dat het niet leuk is 
als er een keer een ontevreden klant is. 
‘Als er een fout gemaakt wordt, wil ik 
het zo goed mogelijk oplossen. Ik denk 
dat het bedrijf zo succesvol is omdat 
ons team  altijd klaar staat voor de klant. 
Wij snappen dat het bedrijf stilligt als 
er een reparatie nodig is van tractor of 
landbouwmachine en dus voeren we die 
zo snel mogelijk uit.’

Verdwenen historie
Begin januari was de officiële opening 
van het nieuwe pand van Weevers 
landbouwmechanisatie in Swifterbant. 
Daar ging een behoorlijke voorbereiding 
aan vooraf. Eigenlijk zou het een 
verbouwing zijn, maar na de nieuwbouw 
in Zeewolde werd er anders besloten. 
In Zeewolde was nieuwbouw bittere 
noodzaak nadat brand het pand volledig 
in as had gelegd. Anton Weevers kan zich 
het telefoontje op zaterdagmorgen na de 
kerstborrel in 2013 nog herinneren als de 
dag van gisteren. ‘Je rijdt er heen, maar 
staat machteloos toe te kijken. Je kunt 
niets doen en voelt je koud en beroerd. 
Alle historie verdwijnt en een smeulende 
hoop blijft over…’

Enorm samengevoel
De familie kan direct het naastgelegen 
pand huren. Het bedrijf zou twee weken 
dicht zijn rond de feestdagen maar daar 
wilden de medewerkers niets van weten. 
‘Het saamhorigheidsgevoel was enorm,’ 
zo vertelt Corné zichtbaar trots. ‘We 
gaan er voor, was het gevoel en we waren 
twee weken later alweer operationeel op 
de tijdelijke locatie. Het bedrijf is niet het 
pand, maar dat zijn de mensen.’ In 2015 
werd de nieuwbouw Zeewolde in gebruik 
genomen. 

Besluit tot nieuwbouw
Anton vertelt dat de verbouwing voor 
Swifterbant werd aangepast toen de 
nieuwbouw in Zeewolde zo goed beviel. 
‘Renoveren kost veel geld, aanbouwen 
ook. Bij nieuwbouw kun je alles efficiënter 
en praktischer inrichten. Zo werden er 
bezoeken bij andere firma’s gepland met 
een afvaardiging van het personeel. Elders 
zagen we bijvoorbeeld een voorbeeld van 
de eerste tien meter alleen maar kantoren, 
magazijn en vergaderruimte. Daar zijn we 
verder op gaan borduren. Nu zit alles 
handig bij elkaar waar we eerder moesten 
lopen om met elkaar te overleggen.’

Bedrijf niet loslaten
De vraag of er thuis veel over werk 
gesproken wordt, wordt met gelach 
ontvangen. ‘Wat is werk?’, vraagt Anton 
Weevers zich hardop af. ‘Ik heb het geluk 
dat ook mijn vrouw Karin op de zaak werkt. 
Als je het leuk vindt, gaat er veel vrije tijd 
inzitten. Ook ’s avonds denk je er over na 
hoe dingen anders en beter kunnen. Dat 
kun je toch niet loslaten?’ Corné beaamt 
dit meteen. ‘Misschien komt het ook wel 
doordat ik uit een familiebedrijf kom. Ik 
weet niet beter en zou niet anders willen.’ •
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Hoe sterk is uw pitch?
Combineer zakendoen en netwerken met een 
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

Geen golfervaring? Geen probleem! 

Golfacademie Flevoland leert u, en uw relaties, graag de fijne kneepjes van het golfvak tijdens 
een clinic of zelfs in een tweedaagse GVB training. Kijk voor meer informatie op www.golfacademieflevoland.nl

www.shortgolf.nl

Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op Rabobank.nl/kommaarop

Als ondernemer wil je niet wachten. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan,

want de Rabobank financiert klanten met een goed plan binnen één dag. Dat geeft

duidelijkheid. Dus kom maar op met dat plan.

Dus kom maar op met dat plan

financieren
wij binnen 
één dag.

Een
goed plan

 
Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat persoonlijk  

advies en oprechte betrokkenheid voorop. Wij leveren 

maatwerk voor kleine en grote gelegenheden.

Fazantendreef 15-5 • Dronten • T. 0321-745068• www.welkombijslump.nl 

UW ZAKELIJKE EVENTS 
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Buffetten

Live cooking

Personeelsfeesten
Receptie
Bedrijfsfeesten

Hapjes



thema
33

Een wildwaarschuwingssysteem, een fiets gemaakt van 
kunststof en een machine die niet alleen ondergrondse 
containers leegt en schoonmaakt maar ook de put leegpompt 
en uitzuigt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van innovaties 
uit de regio. Maar hoe maak je als ondernemer nu van jouw 
innovatieve idee of product een goed ontwikkelde innovatie? 
Samenwerking is de sleutel.

Innovatieve ideeën
“We zien dat er binnen ondernemerskringen vaak veel leuke 
en innovatieve ideeën te vinden zijn. Mensen weten vaak alleen 
niet waar ze moeten beginnen of hoe ze verder moeten”, aldus 
Ynte van der Meer, innovatieadviseur bij Kennispoort Regio 
Zwolle. Het samenkomen in ondernemerskringen is dan vaak een 
goed begin. “Niet alleen zie je wat andere ondernemers uit de 
omgeving doen, het is ook een manier om op andere ideeën te 
komen. Door samen te werken, ontstaan niet alleen betere ideeën 
omdat je van elkaars kennis gebruikmaakt, maar kijk je ook sneller 
buiten je eigen branche. Zo vind je nieuwe mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan een Nederlands wildwaarschuwingssysteem in 
Afrika of Australië: in plaats van herten heb je dan te maken met 
olifanten of kangaroo’s. Of een medisch specialist die samen met 
een kunststoffenexpert een revolutionair en high-tech bloedfilter 
maakt, juist voor de extreem primitieve omstandigheden in 
Afrika. Samenwerking zorgt vaak voor leuke cross-overs en biedt 
tegelijkertijd de mogelijkheid het eigen netwerk te vergroten.”  

De ontwikkeling 
Om het proces van de ontwikkeling van een innovatie een 
beetje makkelijker te maken, helpt Kennispoort ondernemers 
bij het verder brengen van innovatieve producten, diensten en 
organisaties. 

De innovatie-adviseur kan voorzien van praktisch innovatie-advies. 
Zo is het bij het ontwikkelen van innovatie van belang om in 

stappen te denken: “Om een idee verder te brengen, is het belangrijk 
om een goede businesscase te hebben. Dit kan best ingewikkeld 
lijken, maar laat het geen reden zijn om niet te beginnen. Soms 
kunnen we helpen met een vroege fase financiering door middel van 
een subsidie, een lening van het Regio Zwolle Incubator fonds of een 
crowdfundcampagne bij LovetoFund.com.”

Er zijn enkele terugkerende innovatievraagstukken. Vragen die 
veelvuldig voorbij komen zijn bijvoorbeeld: “Is mijn innovatie 
haalbaar?” en “Hoe verbeter ik mijn innovatie en/of organisatie door 
kennis en kunde te verbinden?” Van der Meer: “Veel van die vragen 
kunnen we beantwoorden vanuit Kennispoort regio Zwolle, omdat we 
een netwerk hebben van professionele partners, kennisinstellingen en 
scholen. Zijn er vragen over octrooien en licenties, dan hebben we 
daar drie partners voor. Als het over kunststoffen gaat, dan hebben 
we intensieve contacten met het Polymer Science Park. Ook bij de 
hogeschool Windesheim in Zwolle en hogeschool Aeres in Dronten 
kunnen we terecht om bijvoorbeeld vraagstukken van ondernemers 
te laten onderzoeken. Samen met hen ondersteunen we graag bij het 
stimuleren, analyseren, ontwikkelen en realiseren van innovatie.” 

Verdere vooruitgang
Het ontwikkelen van een innovatie gaat niet over één nacht ijs. Daarom 
organiseren ondernemerskringen en Kennispoort Regio Zwolle 
regelmatig bijeenkomsten om samen te spreken over innovatie. 
Ondernemers hebben altijd de mogelijkheid contact op te nemen met 
de innovatie-adviseur van Kennispoort voor een persoonlijk advies. 

Ondernemersvereniging De Driehoek heeft, om dit makkelijker te 
maken, een vast aanspreekpunt bij Kennispoort. Eens in de zoveel tijd 
is er een innovatie-adviseur aanwezig bij een bijeenkomst. Op deze 
manier kunnen ondernemers makkelijk in contact komen met hét 
innovatienetwerk van de Regio Zwolle. 

Meer informatie: www.kennispoortregiozwolle.nl 

kennispoort | ynte van der meer

‘Ondernemen is samenwerken: 
Innoveren doe je samen’



Reclame & Marketingcommunicatie
Kraaikamp Wagenbouw B.V., Loofklapper 20, 8256 SL Biddinghuizen

De Dommel 2, Dronten / 0321 - 387777

www.gicom.nl
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Dit kan voor €50,– exclusief btw per editie. Maximaal 20 sponsoren kunnen deelnemen aan deze pagina.

adverteren@handelenwandel.info

www.triskellon.nl
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Floriade 2022
In de projectorganisatie Floriade 
werken ambtenaren van de 
gemeente Almere vanuit diverse 
disciplines samen. Allemaal 
hebben zij een passie voor de 
groene ontwikkeling van de stad 
Almere. Na instemming met het 
Masterplan Floriade 2022, van de 
gemeenteraad in de zomer van 
2015, is een Floriade onderneming 
opgericht. Omdat de gemeente 
zelf niet de vaardigheden in huis 
heeft voor het organiseren van een 
wereldtuinbouwtentoonstelling is 
de organisatie van de Floriade 2022 
ondergebracht bij een Floriade BV. 
Ondernemers worden met nadruk 
uitgenodigd om mee te denken en 
te werken aan de realisatie van deze 
wereldtuinbouwtentoonstelling met 
als nalatenschap een duurzame, 
groene en gezonde stadswijk. 

Een bruggenbouwer, zo omschrijft oud-
Drontenaar Bert Gijsberts zijn taak voor 
de Floriade. Hij is gevraagd als program-
mamanager bedrijfsleven. Gijsberts was 
groenondernemer en aantal jaren voorzitter 
van Flevoland MKB en VNO/NCW, politiek 
actief als gedeputeerde en was betrokken bij 
de Floriade in Venlo. Deze functie is hem op 
het lijf geschreven.

Twee tot drie miljoen bezoekers uit binnen- 
en buitenland worden er verwacht op de  
Floriade in Almere in 2022. Voor Dronten 
is de grootste stad van Flevoland al snel 
‘de ver van mijn bed show’. Bert Gijsberts 
benadrukt dat er juist kansen zijn voor het 
regionale bedrijfsleven. ‘Het beeld van de 
bloemetjestentoonstelling klopt al lang niet 
meer. Het is een World Expo die slechts eens 
per tien jaar in Nederland wordt gehouden.’

Vier thema’s
Floriade 2022 bestaat uit vier thema’s. Feeding 
the city, Healthying the city, Greening the city 
en Energizing the city. Binnen die thema’s 
worden innovatieve bedrijven uitgedaagd 
om de samenwerking te zoeken. Gijsberts 
zag de catering in Venlo uitbesteed worden 
aan één grote cateraar. ‘Er zijn hier prachtige 
ondernemers met streekproducten. Maar 
zo’n klus is te groot voor een kleine partij, je 
moet het echt samen doen. Wel gaaf als de 
hele wereld onze lokale smaken kan proeven.’ 
Gijsberts kijkt als oud ondernemer nuchter 
naar het project. ‘Van werk uitvoeren voor de 
Floriade word je heus niet rijk, maar het is top, 
ook voor je relaties, om betrokken te zijn bij de 

World Expo.’ Gijsberts gaat kansen en de wijze 
van aanbesteden tastbaar maken als schakel 
tussen bedrijfsleven en Floriade organisatie. 
‘Dronten heeft prachtige innovatieve bedrijven 
en is sterk in land- en tuinbouw. Ik breng ze 
graag in beeld bij de Floriade organisatie.’

Bedrijven wisselen kennis uit
In Almere verrijst een pracht ‘Growing Green 
City’ langs de A6 met unieke blijvende ge-
bouwen. Ook biedt de Floriade veel B2B 
events. Daarvoor wordt een Floriade Business 
Club opgericht voor nationale en internationale 
ondernemers. Gijsberts benadrukt dat dit 
geen bedreiging is voor lokale bedrijfskringen. 
‘We willen events bieden op de Floriade 
thema’s. Uiteraard krijgen de persoonlijke 
leden bijzondere betrokkenheid bij de aan-
loop en vooral tijdens de Floriade 2022. 
De Floriade geeft de regio een extra 
economische stimulans. De Floriade ligt op de 
as Amsterdam-Zwolle in een omgeving met 
uniek ondernemerschap. Begin maart is het 
storytelling verhaal klaar. Dan kunnen bedrijven 
kijken of hun bedrijfsmissie daarbij past.’

Internationaal karakter
Dat in 2019 de luchthaven opent, is volgens 
Gijsberts erg belangrijk voor de regio. 
‘Met gemiddeld dertig procent Duitsers en 
twintig procent Amerikanen en Chinezen en 
overige nationaliteiten die Venlo bezochten, 
zit je in Flevoland een stuk centraler. Stop 
met denken over een Almeers feestje, het 
is nationaal en internationaal; uniek. Zo’n 
wereldtoneel komt mogen de Flevolanders 
niet missen.’ •

‘Floriade wordt ook evenement 
voor het regionaal bedrijfsleven’

bedrijf
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Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Onteigeningszaken

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak 
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Kantoor : 0321 - 388790
M. van Arendonk : 06 - 51296305
D. van der Linde : 06 - 53544311

J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker : 06 - 30314739
A. Prins : 06 - 22696244
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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 voorwaarden tegen een 
scherpe prijs. U krijgt dus altijd 
een advies op maat!

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé Dronten
De Bolder 8, Dronten
088 – 18 15 000

w w w . b e s t p i c t u r e s . n l

Dronten heeft het! Fotografie met passie!

Voor zakelijk en particulier!
i n f o @ b e s t p i c t u r e s . n l

Scherp & creatief in:

• Bedrijfsreportages

• Reclamefotografie

• Evenementen

• Schoolfotografie

• Familiefotografie

Advertentie Bestp 185x131.qxp_Opmaak 1  12-03-17  21:34  Pagina 1
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Het Technasium is een nieuwe onderwijsformule voor havo 
en vwo. Het vult de ruimte die decennia lang bestond tussen 
basisonderwijs en bèta-technisch hoger onderwijs. Inmiddels zijn 
er tientallen Technasia verspreid over Nederland georganiseerd 
in regionale netwerken van vijf scholen. Dit om kennis met elkaar 
te delen en samen te werken. Het netwerk Flevoland,waar het 
Almere College toe behoort, bestaat onder meer uit het Helen 
Parkhurst College Almere, Scholengemeenschap Lelystad, 
Emelwerda College Emmeloord en RSG Slingerbos Levant in 
Harderwijk.

Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan 
doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren 
naast kennis consumeren. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens 
het vak Onderzoek & Ontwerpen(O&O). Leerlingen ontwikkelen 
daarbij kennis en vaardigheden die u ook  van uw hoger opgeleide 
technisch medewerkers verwacht. Via het vak O&O worden niet 
alleen vaardigheden ontwikkeld die in de vervolgloopbaan nodig 
zijn, maar wordt ook een uitdagende, motiverende manier van 
onderwijs aangeboden die aansluit bij de behoefte van jongeren.
In groepjes van drie of vier klasgenoten werken zij per schooljaar 
aan vier omvangrijke projectopdrachten. 

Aan de hand van echte vraagstukken, ingegeven door bedrijven 
in de omgeving van Dronten of door overheden, ontwikkelen 
de leerlingen hun theoretische kennis en hun praktische 
vaardigheden. Deze vraagstukken zijn dus ingegeven door de 
praktijk en vaak erg actueel. Op deze manier voelen de leerlingen 
ook de praktijk waarin ze werken in de rol van een professional 
die past bij de organisatie. O&O wordt gegeven door docenten 
die hiervoor speciaal zijn getraind. Het onderwijs en de uitvoering 

van de projectopdrachten vinden plaats in een speciale lesruimte, de 
Technasiumwerkplaats. Dit is een compleet ingerichte werkplaats 
waar leerlingen ook buiten lestijd aan hun opdracht kunnen werken.

Wat vragen wij van u? 
Zoals u ziet hebben de scholen zelf al veel geregeld, maar voor een 
cruciaal onderdeel van het Technasiumonderwijs, een uitdagende 
projectopdracht, hebben we u nodig. Een aantal bedrijven en 
instellingen doen al mee, maar door het groeiend aantal leerlingen dat 
voor het Technasium kiest, zijn extra enthousiaste opdrachtgevers 
uiterst welkom. 
Wat vragen we van u? Een HBO- of WO-gekwalificeerde medewerker 
die in totaal circa acht uur per project beschikbaar is voor het 
meedenken over een realistische en relevante projectopdracht, een 
bedrijfsbezoek, een tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling. 
Niets meer en niets minder. Projecten duren circa acht schoolweken 
in de onderbouw, een half schooljaar in de twee hoogste klassen.

Wat levert het u op? 
U toont zich een betrokken ondernemer die graag een bijdrage wil 
leveren aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht van 
de technische sector in Nederland. De eindexamenkandidaten op het 
Technasium van nu, zijn de onderzoekers en ontwerpers van morgen. 
Ook voor uw bedrijf. Dat is de lange termijn. Op de korte termijn 
kunnen de projectopdrachten tot nieuwe inzichten leiden. Enerzijds 
leert de ervaring dat het voor uw eigen medewerkers verhelderend 
werkt om de eigen activiteiten op een begrijpelijke manier uit te 
leggen. Anderzijds zullen onze leerlingen u – niet gehinderd door 
gebruikelijke conventies – verrassen met onconventionele resultaten, 
die het uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën. Het is meer 
dan een leeropdracht, er worden echt resultaten geboekt!

technasium | frans meerse 

‘Wat is het Technasium?’



 

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten deze 

uitgave is samengesteld. Columns worden alleen gecontroleerd, nieuwsitems 

worden geredigeerd. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor de juistheid 

of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welk aard dan ook, die het gevolg 

is van eventuele onjuistheden in deze uitgave. Uitgever en redactie zijn niet 

verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien 

uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om ingezonden materiaal 

zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

april

• 06 april - bestuursvergadering / wouda installatietechniek

• 06 april - businessborrel / de rede dronten

• 11 april - ondernemersacademie / de meerpaal

• 20 april - redactievergadering handel & wandel

• 26 april - bestuurlijk overleg / gemeentehuis

mei

• 03 mei - businessborrel plus 

• 04 mei - bestuursvergadering / wouda installatietechniek

• 24-mei - alv (voorjaar)

juni

• 01 juni - bestuursvergadering / wouda installatietechniek

• 01 juni - businessborrel  / shortgolf swifterbant

• 08 juni - bestuurlijk overleg / gemeentehuis

• 14 juni - ondernemersacademie

juli

• 05 juli - zomerfeest

agenda
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Redactie
Hoofdredactiie: Janke Bosma 
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