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‘Winnaar innovatieprijs
Flevopenningen’
Het businessmagazine van OVDD voor alle ondernemers in de gemeente Dronten

Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?
Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn
dan ook als geen ander in staat uw mogelijkheden op een rij te zetten. En
als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan durven we
daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl

Ondernemende Accountants
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De gouden tram, de Olympische bus,
PPP uit Dronten had er een aandeel in.
Innoveren en het maximale uit jezelf halen
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van het kalenderjaar ontvangen te zijn.

Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling
Aannemersbedrijf

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. 0546 - 562555
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

Kaptein Bouwgroep
Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap
met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hiermee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van
woningbouw, aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling.
Advies en maatwerk
Onze goed opgeleide vakmensen nemen u alle zorgen uit
handen die met een bouwproject gepaard kunnen gaan.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel.
Werken bij Kaptein Bouwgroep?
Kijk voor onze vacatures op onze website.

Projectontwikkeling
Woningbouw

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

Retail- en utiliteitsbouw

www.kapteinbouwgroep.nl

Bouwservice en -onderhoud

(Ver)bouw particulieren
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‘De zomer
komt er aan …’
hester vroegop | voorzitter ovdd
Na een koud droog voorjaar, nu een periode met hoge
temperaturen, veel zon en vooral veel droge dagen. Is het een
voorteken van de maanden die voor ons liggen? Altijd lastig
om zover naar voren te kijken. Al wordt dat wel van ons als
ondernemers verwacht, regeren is tenslotte vooruitzien.

Sociaal Economische Visie
De afgelopen maanden zijn we gevraagd onze input te leveren t.a.v.
de sociaal economische visie; welke koers we gezamenlijk willen
uitzetten voor de economie van Dronten in de komende jaren. Hierin
delen we een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid voor de
economische vitaliteit van bedrijven en kernen en de wens tot vergroting
van de werkgelegenheid en welvaart voor ons allen. De gemeente
Dronten zet in op samenwerking met ondernemers, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en inwoners, met als doel het vestigingsklimaat
te versterken, onder de slogan: ‘loslaten in vertrouwen’.
Tijdens de diverse bijeenkomsten bleek dat voor een aantal
gesprekspartners niet duidelijk is wat de SEA kerngroepen zijn
en wie er zitting in hebben. De kerngroepen (Bedrijventerreinen
- Dynamiek in de landbouw - Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
en Ondernemersacademie) bestaan uit vertegenwoordigers van
ondernemers, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen. Vanaf 2011
zeer betrokken bij het uitrollen van de doelstellingen die geformuleerd
zijn in de Sociaal Economische Agenda. De gekozen aanpak heeft
onze gemeenschappelijkheid de afgelopen jaren veel gebracht. Een
voorfase van wat men ‘burgerparticipatie’ is gaan noemen.
De visie is er, wat ons als ondernemers betreft, één met de nodige
ambities, met een focus èn met het doorzetten van de ingezette lijn
van samenwerking met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarbij
termen als drempelverlagend, benaderbaarheid, gelijkwaardigheid,
begrip en respect voor elkaars positie, van buiten naar binnen
werkend en tenslotte met een positief kritische actieve werkhouding,
essentieel zijn. Een belangrijke kracht van deze samenwerking is

draagvlak en flexibiliteit, waardoor het mogelijk is om snel aan te haken
bij ontwikkelingen die we als partijen gezamenlijk zien.
Vanuit OVDD organiseerden we in juni de avond ‘We draaien het
om’. Deze avond werd vanuit het standpunt van ondernemers input
geleverd voor het samenstellen van de politieke partijprogramma’s
voor de komende periode. Wat is voor ondernemers belangrijk, waar
lopen ondernemers tegen aan en wat zou verbeterd kunnen worden
als we naar de afgelopen periode kijken. Als belangenbehartiger vinden
we het belangrijk de brug te blijven slaan tussen onze achterban vanuit
ondernemend Dronten en onze volksvertegenwoordigers. Door het
voeren van een dialoog proberen we werkelijk naar elkaar te luisteren,
met de intentie de ander te begrijpen, zodat we vanuit gezamenlijkheid
input kunnen leveren voor Dronten.

Aanbestedingen
Het thema ‘aanbestedingen’ is een terugkerend belangrijk gegeven
in onze rol als belangenbehartiger van ondernemend Dronten. In juni
organiseerde de Ondernemersacademie een informatieve avond over
aanbestedingen. Aanbestedingsrecht- en aanbestedingsbeleid, het is
niet zo eenvoudig. Wat heb je als ondernemer aan skills in huis om in
aanmerking te komen voor een aanbestedingstraject? Heb je zelf de
expertise binnen je onderneming of kun je deze kennis toevoegen aan
je organisatie om samen in te schrijven voor een aanbesteding? Ook
in deze editie (evenals in de vorige en de twee komende edities) van
Handel & Wandel wordt er nader op dit onderwerp ingegaan.
Namens het OVDD bestuur hoop ik u de komende maanden te mogen
ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten, van harte welkom en
graag tot ziens!

Hester
Reageren?
hester@ovdd.nl

Een korte introductie

daarover praten zij
Het voorontwerp bestemmingsplan Havenkade is onderwerp van
gesprek in onze bestuursvergaderingen. Wij laten ons informeren
door diverse partijen, waaronder VNO-NCW Midden Nederland.
Daarnaast is er een eerste overleg in klein comité geweest met
betrekking tot de verkiezing Onderneming van het Jaar. Er wordt
hard gewerkt aan de uitwerking van een duidelijk protocol, waar
het bekendmaken van de nominaties weer onderdeel van gaat
uitmaken. Na de zomervakantie kunnen ondernemers bedrijven uit
de gemeente Dronten voordragen voor de titel Onderneming van
het Jaar. Via e-mail wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Een week na uitkomst van deze editie van Handel & Wandel vindt het
Zomerfeest van OVDD plaats (5 juli). Een uitgelezen mogelijkheid
om te netwerken met andere leden van OVDD én natuurlijk om de
zomer in te luiden. Wij hopen u op ons Zomerfeest te ontmoeten, u
bent van harte welkom!

emmeloord

De heer Marcel Buijsse

• ikas, dronten
Mevrouw Chantal Karssen

Addy en Veronica van Rijs

Wintersportcentrum
Ski-Inn Dronten
Op 1 september 1989 is de Ski-Inn als een van de eerste indoor
skibanen van Nederland begonnen. Daardoor is het mogelijk om
op het laagste punt van de wereld te kunnen skiën! Zij behoren
tot de beste indoor skischolen van Nederland en bereiden jaarlijks honderden vakantiegangers voor om veilig op wintersport te
gaan. Betrokkenheid is erg belangrijk voor Addy en Veronica. De
lesprogramma’s worden door Addy en sportleraar Jan Staring
samengesteld. Ook trainen zij zelf het team van leraren. Ski-Inn
Dronten is geopend van medio september t/m eind april. In de
zomermaanden wordt het jaarlijkse onderhoud gepleegd aan de
banen, het pand en het ski en snowboard materiaal.
Wat maakt de onderneming uniek:
Addy, Veronica en hun team van leraren hebben een persoonlijke
band met de leerlingen. Dit geldt voor de jongste kinderen (18
mnd) tot aan de oudste leerling (80 jaar). De jaarlijks terugkerende Mei-reis is daar een voorbeeld van. Addy en Veronica organiseren deze reis al 25 jaar en zorgen er samen met hun team
persoonlijk voor dat alle deelnemers een fijne vakantie hebben.

nieuwe
leden

• level one uitzendbureau,

In elke Handel & Wandel hebben nieuwe leden de mogelijkheid
zichzelf voor te stellen. Dat doen zij door antwoord te geven op
drie vragen, die wij stellen in de welkomstbrief die elk nieuw lid
ontvangt:
• Wie ben je?
• Wat doe je?
• Wat maakt jouw onderneming uniek?

• aquadatasystems bv, dronten
De heer Joop Weenk
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Joop Weenk

AquaDataSystems bv
AquaDataSystems houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van telemetriesystemen en procesbesturing. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in besturingstechniek voor nieuwe en
bestaande waterbeheersingsobjecten. Te denken valt aan waterbeheersingsobjecten zoals stuwen, schuiven, inlaten, overstorten,
hevels, gemalen maar ook aan debiet- en kwaliteitsmetingen.
Om onze klanten, voornamelijk waterschappen, natuurbeheerorganisaties en overheden, optimaal van dienst te kunnen zijn, ontwikkelen wij naast standaardoplossingen ook ‘custom made producten’
die perfect aansluiten bij de wensen van de klant. Onze klanten in
de industriële sector zijn onder andere kaas- en zuivelfabrikanten,
suikerproducenten, de chemische industrie, bruggenbouwers en
gasdistributiebedrijven.
Uiteraard blijven wij ook bezig met het ontplooien van steeds
meer activiteiten buiten de waterwereld. Zo werken wij steeds
vaker met alternatieve energiesystemen zoals zonne- en windenergie. Dit stelt ons in staat om besturingen te ontwikkelen
voor bijna elk product op elke mogelijke locatie. Bij ontwikkeling
van producten proberen wij zoveel mogelijk de wensen en ideeën
van de klant te vertalen naar een kwalitatief goed product dat
gebruiksvriendelijk en scherp geprijsd is en waarbij uitstekende
support en service worden meegeleverd.
Wat maakt de onderneming uniek?
De mensen die bij ons werken hebben hun sporen al ruimschoots
verdiend in de markt, elk in hun eigen specialisme. Momenteel
bestaat ons team uit 7 enthousiaste medewerkers die samen
borg staan voor een schat aan kennis en competenties op het
gebied van meet- en regeltechniek en telemetriesystemen. •

Flevopenningen gala 2017
Op vrijdag 19 mei vond het jaarlijkse Gala van de
Flevopenningen plaats bij Balk Shipyard op Urk. Ruim 560
ondernemers en bestuurders waren te gast op dit zakelijke
evenement van Flevoland.
Dit jaar werden de Flevopenningen voor de dertiende
achtereenvolgende keer uitgereikt.
Flevopenningen worden toegekend aan ondernemingen in Flevoland die uitblinken met excellent ondernemerschap of innoverend
zijn. Sinds vorig jaar is daar de Participatiepenning aan toegevoegd, voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in het
kader van de Participatiewet. Daarnaast wordt de Flevopenning
Comakership uitgereikt aan aanstormend jong talent.
Tijdens het gala werden de Flevopenningen uitgereikt in vier categorieën:
• Flevopenning Comakership
• Flevopenning Participatie
• Flevopenning Innovatie
• Flevopenning TOPonderneming
OVDD is bijzonder trots op Magnatech International bv uit Dronten. Zij wonnen de Innovatie Flevopenning 2017! Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van OVDD.
Bio Brass uit Zeewolde werd uitgeroepen tot TOPonderneming
van Flevoland. In de categorie Comakership ging de penning naar
Samantha Voorneveld voor de tap automatisering Van Duijnen
Horeca bv. En in de categorie Participatie mocht KFC uit Lelystad
het podium betreden. Alle winnaars van harte gefeliciteerd! •

BBC ontbijt met presentatie
van Annemarie van Gaal
Donderdag 11 mei organiseerde de Business Breakfast Club
Dronten (BBC) een grote thema bijeenkomst met Annemarie
van Gaal als gast spreker. Met een groot aantal ondernemers,
zowel leden als niet-leden van BBC Dronten, werd er ontbeten
en geluisterd naar het verhaal van Annemarie van Gaal.
Met haar verhaal wil Annemarie van Gaal ondernemers prikkelen buiten de vaste denkpatronen te gaan staan en goed naar
anderen te luisteren. Ze vertelde over haar tijd in Rusland, waar

ze aan het roer stond van een kranten- en tijdschriftenimperium
met zakenpartner Derk Sauer. Hier ging Annemarie vooral in gesprek met de jongens die haar kranten en dabladen verkochten,
zij wisten immers wat er speelde op de markt. Ook een Raad
van Inspiratie in plaats van de vastgeroeste commissariaten en
Raden van Toezicht was een tip die ze met ons deelde.
De opgedane kennis in Rusland past zij nu nog steeds toe. Haar
boodschap aan de ondernemers was: luister naar de markt, zorg
dat je flexibel bent, en denk buiten de kaders. Je weet en kunt
niet alles zelf. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, ook als
freelancer of 1-pitter kun je heel veel.
Annemarie van Gaal is bekend van het televisieprogramma ‘een
dubbeltje op zijn kant’. Daarnaast is zij voor veel ondernemers

bekend door haar bijzondere ondernemerscapaciteiten en haar
scherpe financiële blik. Zij richtte in Rusland Independent Media op en lanceerde de Russische editie van Cosmopolitan. In
Nederland heeft zij meerdere ondernemingen en helpt zij bedrijven in nood met haar financiële kennis. •

Evenementen- en entertainmentbureau Triple Blue
maakte het Koningsdag-lied
Op donderdag 27 april vierde Nederland op Koningsdag de 50e
verjaardag van Koning Willem-Alexander. Reden voor Triple Blue
om met de meidengroep Raak! een echt Koningsdag-lied te maken.
Daan, Nouk en Sharon, samen vormen zij Raak!, maakten samen met de kinderen van de Telekids Musicalschool de single
‘Koningsdag’. Het Koningsdag-lied is special opgenomen voor
de viering van de verjaardag van Koning Willem-Alexander. In het
lied wordt Den Haag als koninklijke stad benoemt en dat was aanleiding voor de gemeente Den Haag om mee te werken aan dit
bijzondere project. De opnames voor de videoclip vonden plaats
in Den Haag, rondom Paleis Noordeinde (het werkpaleis van
Koning Willem-Alexander), de Paleistuinen en het Paleishotel.
Ook werd er gefilmd in de Koninklijke Schouwburg, waar Raak!
samen met de talentvolle dansers van de Telekids Musicalschool een koninklijk feestje vierden.
Leuk detail is dat in de videoclip ook medewerkers van Triple
Blue meegewerkt hebben. •

MAC3Park bestaat 20 jaar

De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

OP 12 mei werd met een groots feest het 20 jarig bestaan
MAC3Park gevierd. Deze Flevolandse vastgoedonderneming
van Meine Breemhaar is gevestigd in Dronten en omvat
inmiddels 25 locaties die gezamenlijk meer dan 150.000m2
bedrijfsoppervlak beslaan in Flevoland. Naast deze mijlpaal
voor MAC3PARK werd de verjaardag van Mieke Breemhaar,
Marina Mulder, Henk Stoel en het 25 jarig huwelijk van Mieke
& Meine Breemhaar gevierd.
Met ruim 800 genodigden werd er stil gestaan bij het 20-jarig
jubileum van MAC3PARK. Voorafgaand aan de grote feestavond
in Avontura in Dronten, opende burgemeester Aat de Jonge met
Bob Breemhaar de tweede kantoorvilla aan de West. En wethou-
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der Ton van Amerongen sloeg de eerste paal voor de derde villa.
Hij werd daarbij geholpen door Rik Breemhaar.
In de tweede kantoorvilla hebben Metafoor Vastgoed en Software en Prosu Media Producties hun intrek genomen. •

OFW heeft doelstellingen
Convenant Energiebesparing
Corporatiesector gehaald
Oost Flevoland Woondiensten uit Dronten heeft de doelstellingen uit het Energieconvenant gehaald. De doelstellingen die in
2012 zijn geactualiseerd omvatten:
• 33% energiebesparing t.o.v. 2008
• Gemiddeld energielabel B voor het hele woningbezit
• Geen open verbrandingstoestellen.
OFW heeft 34% energie bespaard ten opzichte van 2008.
Hiermee voldoet OFW ruim aan het criterium label B. •

Onderneming van het Jaar
2017 Christiaan Huygens
school
Op 28 maart vond de ondernemersmarkt plaats op de Christiaan
Huygens school in Dronten. Deze markt is de afsluiting van
een serie ondernemerslessen die jaarlijks plaatsvinden op
de school. In deze lessen leren de kinderen ondernemend te

denken, een ondernemersplan te maken en een bedrijfje te
starten. Op de ondernemersmarkt verkopen de kinderen de
producten of diensten die zij met hun bedrijf hebben gemaakt.
De opbrengst van de Ondernemersmarkt gaat naar een goed
doel dat elk jaar wisselt. Tijdens de ondernemerslessen is
er in elke groep een ondernemer uit de gemeente Dronten
aanwezig, om de kinderen tips te geven en antwoord te geven
op vragen. OVDD steunt deze lessen van harte, door een prijs
voor de Onderneming van het Jaar uit te reiken. De prijs is
een wisselbeker die in de klas komt te staan van het winnende
bedrijf en een oorkonde en juryrapport voor de winnaar.
De jury bestond dit jaar uit Kerstin van Tiggelen van Accent
Grave, Corné van Asselt van De Jong & Laan en de Chocodippers, de winnaar van vorig jaar. Dit jaar kregen de kinderen de
opdracht om een bedrijf te starten waarin het thema Recycle
centraal stond. Naast het thema werden de bedrijven beoordeeld
op de naam, promotie, marktonderzoek en de kosten uitwerking.
De winnaars dit jaar waren De Driedehandjes. Zij hebben gewonnen, omdat zij het thema uitstekend hadden toegepast.
De Driedehandjes was een bedrijf uit groep 7/8 en was opgezet
door Jasmijn Slik (gr 7), Amber Bosma (gr 8) en Noë Moerdijk
(gr 7) (van links naar rechts op de foto).
Van harte gefeliciteerd namens OVDD!
De opbrengst van de Ondernemersmarkt ging dit jaar naar De
Speelgoedbank. Voorzitter Suzanne Stoop en penningmeester
Lies Koning mochten een bedrag van € 1802,56 in ontvangst
nemen. Lies Koning: ‘Ik kreeg een sprongetje van binnen toen ik
het bedrag zag. Wat veel!’ •
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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

Hoe sterk is uw pitch?
Combineer zakendoen en netwerken met een
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

www.shortgolf.nl

Daniël
loopt hard
voor u.

Van kijken
tot kopen.

Ook als ondernemer een hypotheek binnen een week
Hebt u een ander huis op het oog of verbouwingsplannen? Bij Rabobank
Flevoland kunt u binnen een week een hypotheek afsluiten. Zo hebt u snel zekerheid
of u uw droomwensen kunt realiseren.

Afspraak maken? Bel (0320) 29 25 00.

Geen golfervaring? Geen probleem!

Een aandeel in elkaar

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

Meer informatie en voorwaarden vindt u op rabobank.nl/hypotheek.
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OVDD is bijzonder trots op
Magnatech International bv
uit Dronten
Zij wonnen de Innovatie Flevopenning 2017! Van harte
gefeliciteerd namens het bestuur van OVDD.
Bio Brass uit Zeewolde werd uitgeroepen tot TOPonderneming
van Flevoland. In de categorie Comakership ging de penning naar
Samantha Voorneveld voor de tap automatisering Van Duijnen
Horeca bv. En in de categorie Participatie mocht KFC uit Lelystad
het podium betreden.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd! •

Wij draaien het om-avond
Op het moment dat deze Handel & Wandel bij u op de deurmat
valt, heeft de avond ‘WIj draaien het om’ net plaats gevonden.
De doelstelling van deze avond is om met de politieke partijen de
dialoog aan te gaan, door naar elkaar te luisteren en elkaar op te
zoeken waar nodig. De afgelopen vier jaar hebben wij als OVDD
positief ervaren op het gebied van samenwerking en luisteren
naar elkaars standpunten. Deze manier van samenwerken willen
wij voortzetten en verder uitbouwen door een avond als deze te
organiseren.
In de volgende Handel & Wandel zullen wij hierover een bericht
plaatsen. •

het verenigingsmanagement
Het verenigingsmanagement van Ondernemersvereniging De
Driehoek, bestaande uit het ambtelijk secretariaat en communicatie/
pr, heeft per 1 mei jongstleden een wijziging ondergaan.
Met ingang van die datum nam Bea Mantel het verenigingssecretariaat
over van Rudolph Posthumus. Laatstgenoemde had te kennen dat hij
de secretariële werkzaamheden voor de OVDD steeds moeilijker kon
combineren met zijn werkzaamheden buiten de OVDD om. Dit heeft
voor hem tot de keuze geleid de functie van ambtelijk secretaris neer
te leggen. Rudolph blijft wel betrokken bij het tot stand komen van het
magazine Handel & Wandel als lid van de redactiecommissie en als
eindredacteur.

Bea en Janke zetten samen de ingeslagen weg voor het
verenigingsmanagement voort, hetgeen betekent dat Janke zich
vooral met communicatie en pr (en organisatie van het Zomerfeest,
Nieuwjaarsfeest, Onderneming van het Jaar en de Vierde dinsdag)
zal bezighouden, terwijl Bea de verslaglegging van vergaderingen,
mailverwerking, archivering en secretariële ondersteuning van
het bestuur voor haar rekening neemt. Ook is zij het dagelijkse
aanspreekpunt voor externe contacten.
Bea Mantel is eigenaresse van Bea’s Virtueel Office (de groene
management-assistent) en heeft in die hoedanigheid een brede
ervaring in het runnen van een verenigingssecretariaat. Ze heeft
specifieke deskundigheid en kennis van de agrarische wereld en
voedingsmiddelensector.
Inmiddels heeft Bea de eerste vergaderingen achter de rug en begint
ze wegwijs te raken in de OVDD. ‘Een gezellige, goede vereniging
die echt wat in de melk te brokkelen heeft, ze staat midden in de
gemeenschap en weet op unieke wijze de belangen van haar leden te
behartigen. Ik prijs de OVDD op het gebied van het onderhouden van
contacten met lokale overheden en regionale organisaties.’

UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Wij hebben alles in eigen huis om van ieder feest
of evenement iets bijzonders te maken.

Buffetten
Hapjes
Live cooking

Personeelsfeest
Bedrijfsopening
Bedrijfsfeest

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

Stoe
restaurant
aan het mee
Pier16 is dé ideale plek om aan te
meren voor een:
•
•
•
•
•

kop koffie of borrel
lunch
diner
vergadering
verjaardagsfeest

PIER16 Schokkerhaven 1, 8308 PX Nagele 0527 653 222 | info@pier16.nl | pier16.nl
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‘Mens en natuur: samen het beste resultaat’
‘Groene re-integratie. Een combinatie van
werken in de natuur, lichamelijk actief
zijn, ervaringsleren en een stukje personal
loopbaancoaching.’ Irene Miltenburg van
BuitenVitaal weet van de hoed en de rand.

‘Groene re-integratie … in de natuur bezig
zijn om te re-integreren, dus een fikse
boswandeling en klaar is Kees?’
Nou nee, deze opmerking levert een uitleg van
ruim anderhalf uur op. ‘Dat is het probleem,
het is zo breed en complex dat het niet kort
is uit te leggen. Er wordt nog argwanend
naar gekeken, zelden op waarde beoordeeld.
Maar de resultaten zijn ongekend, en dat is
waar het uiteindelijk om gaat: effectiviteit.’
Door of juist dankzij medewerking aan een
onderzoek van de Wageningse Universiteit
lijkt de werkwijze van BuitenVitaal nu een
schoolvoorbeeld te worden.
Hoger opgeleid
BuitenVitaal helpt werknemers en werkzoekenden (veelal met een hogere opleiding) met
het verbeteren van hun vitaliteit door ze mee
naar buiten te nemen en mee te laten werken
in een natuurlijke werkomgeving. Irene: ’Wij
bieden een unieke mix van kennis en kunde
op het terrein van bos- en natuurbeheer,
medische kennis en personeelszorg.
Ook is er specifieke kennis over ADHD,
dyslexie en burn-out problematiek aanwezig.
Door deze mix dragen wij bij aan het
verbeteren van het revalidatie-, re-integratieen het vitaliteitsproces in een groene
omgeving.
De interventie die BuitenVitaal hanteert is
door Zweedse en Deense onderzoekers
beschreven en onderzocht: ‘De groene
omgeving is een bron van herstel voor
cliënten: het geeft rust, het is een veilige
plek, het sluit aan bij je mogelijkheden en
je bent er tussenuit. Cliënten herstellen van
stress. Ruim 60% van de cliënten gaat weer
aan het werk na afloop van de interventie.’
(Bron: Wageningse Universiteit 2016-2017)

Faciliteiten
Naast alle kennis en kunde biedt BuitenVitaal
vooral faciliteiten. Dankzij een nauwe
samenwerking met Natuurmo-numenten,
Staatsbosbeheer en boswach-ters worden
er goede faciliteiten voor het re-integratie
proces geboden. ‘Er zitten zo veel voordelen
aan de natuur. Deelnemers komen tot rust
terwijl ze met iets zinvols (natuurbeheer) bezig
zijn en dat gaat veelal gepaard met effectief
denken en doen, uit je comfortzone komen,
concentratieverbetering en het ordenen van
emoties en gedachten. Wanneer de mens
iets ingrijpends heeft meegemaakt of tegen
persoonlijke grenzen aanloopt, heeft hij of zij
daar in de natuur minder last van. Bovendien
zijn er mogelijkheden om werkzaamheden te
doen in de werkvoorbereiding, het geven van
werkinstructies, coördinatie van activiteiten,
pr en voorlichting …. Mijn ervaring is dat
deelnemers echt in staat zijn om de natuur
te gebruiken om te ontspannen, te bewegen
en inzicht en overzicht te verkrijgen.’
Voldoende is ook goed
‘Het draait vaak om gedragsverandering; na
een burn out weer net zo perfectionistisch
willen zijn als voorheen, dat lukt niet. Je
moet de lat lager leggen, dat is moeilijk, maar
voldoende is ook goed. Veel deelnemers
zijn bezig met overleven, niet met helder
denken. Dan ontstaat irritatie, ze raken het
overzicht kwijt. In de natuur komt de rust;
in ieder geval meer dan bij ‘binnen blijven
zitten’. Het werkt in drie fases: eerst tot rust
komen, ontspannen, veiligheid ervaren, leren
contact te maken met de natuur. Daarna
gaan we op een toegankelijke manier aan
de slag met het eigen gedrag, ik kan daar
persoonlijk direct op reageren. Het gaat
er op dat moment om iets onbekends te
leren of uit te voeren; vertrouwen krijgen.
Het ‘kan ik niet’ omzetten in ‘kan ik wel’;
doen en trots worden. Daarna kan gewerkt
worden aan terugkeer in de (arbeids)
markt.’ •

bedrijf
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Durf te vragen
Re-integratie is een commercieel
gegeven geworden, waarbij het
menselijk aspect verloren dreigt
te gaan. BuitenVitaal biedt groene
re-integratie aan, waarbij de natuur
wordt aangegrepen als veilige
omgeving voor revalidatie, reintegratie en vitaliteit.
Men richt zich op middelbaar en
hoger opgeleiden, een doelgroep
waarvan over het algemeen wordt
gedacht dat ze zich wel redden –
maar niets is minder waar. Terug in
de natuur leert men eigenwaarde,
eigen kunnen en zelfverzekerdheid
(terug) te vinden. Met individuele
begeleiding werken in een groep
en samen taken uitvoeren, het
vertrouwen terugwinnen. Grenzen
leren kennen en ‘durf te vragen’.

‘Magnatech leidt wereldwijd
lokale mensen op’
Magnatech maakt automatische lassystemen voor het lassen van pijpleidingen
voor olie, gas en water. De kracht van het Drontense bedrijf zit mede in de
combinatie van sociale en technische innovatie. De lokale werknemer wordt,
waar ter wereld ook, opgeleid om een project te realiseren. Het kennisniveau
wordt naar een hoger plan getild en mensen kunnen daarna elders aan de slag.
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Winnaar innovatieprijs Flevopenningen
Op 12 kilometer hoogte kwam Ralph
Wijnholds er achter dat het zijn team
gelukt was een nieuwe lastechniek te
ontwikkelen. Het werd een eenzaam
feestje onderweg van Abu Dhabi naar
Nederland, maar het gezicht van de
eigenaar van Magnatech zegt genoeg
over de blijdschap die hij toen voelde als
hij vertelt over de ontdekking. ‘We zijn
een jaar bezig geweest met de zoektocht
naar een lasproces waarbij je geen
lasfouten meer maakt. Een mannetje dat
de pijp in moet om een reparatie uit te
voeren, is niet meer van deze tijd.’ Nu
er octrooi is verkregen, kan het nieuwe
lasproces trots gedeeld worden met de
buitenwereld.
Het proces is verdeeld in twee delen.
In de eerste fase wordt een zogenaamd
smeltbad gecreëerd. Vervolgens wordt
er direct gestart in het smeltbad, dit
om een koude (onvolledige) verbinding
te voorkomen. De eigenaar van het
familiebedrijf heeft altijd het geloof
gehouden dat de oplossing in Dronten
gevonden zou worden. ‘Grote partijen
hebben zich er op stuk gebeten. Ik
sprak iemand die zei dat hij er binnen
zijn onderneming nooit budget voor zou
krijgen. Het is in dit geval een voordeel
dat wij een privaat bedrijf zijn in een
wereldwijde markt.’
Wijnholds geeft ruiterlijk toe dat ook zijn
mensen eerst in een verkeerde hoek
zochten. Samen met een Duitse partner
moest er veel geld worden geïnvesteerd.
‘Noodzaak’, vindt Wijnholds. ‘De industrie
is op zoek naar nieuwe technologieën.
Een oliemaatschappij wil leidingen voor
langere termijn laten liggen en kan
minder risico’s nemen. Tel daarbij op dat

lasfouten steeds beter zichtbaar worden
door steeds betere inspectiemethoden
en je weet dat er iets moet veranderen.’
Innovatieprijs
Nu de ontdekking is gedaan, willen
veel partijen graag samenwerken met
Magnatech. Wijnholds is dat voorlopig
echter niet van plan. ‘We zijn altijd de
vreemde eend in de bijt geweest. We
zijn iets langzamer misschien, maar ook
duurzamer. Anderen kiezen voor hoge
snelheid met meer kans op fouten.’ De
ontwikkelingen binnen het bedrijf zorgden
voor het winnen van de Innovatieprijs
bij de uitreiking van de laatste Flevopenningen. ‘Een kroon op het harde werk
van ons hele team. We doen dit echt
samen. Iedereen heeft andere kwaliteiten
binnen ons bedrijf en samen blijven we
innoveren.’
Wijnholds was op zoek naar een gepaste
wijze de prijs met zijn allen te vieren toen
een collega al grappend voorstelde om de
dag na Hemelvaart allemaal een vrije dag
te hebben. ‘Daar hoefde ik niet lang over
na te denken. Een prachtig idee. Iedereen
kon deze zonnige dag invullen zoals hij
zelf wilde.’
Kazachstan
Momenteel is Wijnholds druk met een
enorm project in Kazachstan. Ook voor
deze klus worden lokale mensen opgeleid.
Dat was één van de voorwaarden die
Magnatech stelde. ‘Dit grote project is
slechts een voorbeeld van de groei die er
aan zit te komen. De markt van olie en
gas verbetert langzaam, maar zeker’, zegt
Wijnholds. •

bedrijf
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Vrijheid

Ralph Wijnholds heeft eerst elders
gewerkt voor hij bij Magnatech
kwam. ‘Mijn vader gaf mij veel
vrijheid en liet me fouten maken.
Volgens mij is dat noodzakelijk als
je wilt dat de volgende generatie het
bedrijf overneemt.’
De huidige eigenaar is blij met
alle ruimte die hij kreeg. Vader
Wijnholds heeft op geen van zijn vijf
kinderen druk gelegd om de zaak
over te nemen. Toen zijn oudste
zoon aangaf dat hij het dan ook echt
alleen wilde doen, werd dat familiebreed geaccepteerd. ‘Juist omdat
we zo’n goede relatie hebben, wilde
ik niet met familie in de zaak’.

ondernemers
aan het woord
helmantel

&

bügel

jager uitvaartzorg

advocaten

Els Jager

Hans Bügel

‘Gewogen belangen’
Dat het recht geen wiskunde is, is algemeen bekend. Toch valt
telkens op dat justitiabelen in de praktijk de rechtspraak wél als
wiskundig benaderen. Voor cliënten die hun juridische probleem bij
ons neerleggen is hun casus veelal zwart – wit. Hun wordt onrecht
aangedaan en zij staan in hun recht en de taak van de advocaat is
dat recht bij de rechtbank te bevestigen in een vonnis of beschikking.
Dat de juridische werkelijkheid aanzienlijk gecompliceerder is en
dat er geen wetmatig gelijk te halen valt, alleen maar omdat de
justitiabele vindt hij gelijk heeft, is dan ook vaak een ontnuchterende ervaring voor hem of haar. Misschien is dat ook wel één van
de moeilijkste aspecten van ons beroep dat je als advocaat moet
uitleggen dat er een gapend gat kan zitten tussen gelijk hebben en
gelijk krijgen.
Wat veel mensen niet lijken te beseffen is dat het in de rechtspraak
niet zozeer gaat om rechtvaardigheid als wel om rechtmatigheid.
Het gaat in het recht eerst en vooral om de uitleg en toepassing
van de wet.
Veel casussen van mensen reiken veel verder want die gaan ook
over aangedaan leed, over gekrenkte trots of beschaamd vertrouwen. De emoties die juridische casussen meebrengen zijn vaak
niet te verdisconteren in de juridische beslissing.
Om als advocaat het verhaal tot slechts juridische proporties terug
te brengen is een opgave op zich. Toch is dat wezenlijk voor een
goede behandeling van de zaak.

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

‘Hoera, Jager Uitvaartbegeleiding
bestaat 20 jaar!’
Maar is het wel gepast om dit te vieren?
Hoe doe je dat in onze branche waar je altijd op de achtergrond bent,
en nu ineens zelf in de spotlight staat. Dat is even wennen kan ik u
melden. Net zoals zoveel andere ondernemers ben ik blij dat het met
ons bedrijf goed gaat, en al 20 jaar lang. Jager Uitvaartbegeleiding
is in 1997 begonnen door mijn moeder Marina, met ondersteuning
van mijn vader Lowie die o.a. de boekhouding deed en als chauffeur
hielp. Ik ben in 2000 het familiebedrijf komen versterken en heb
stapsgewijs het roer overgenomen. Dag en nacht, elk weekend
en elke feestdag stonden we klaar om de mensen in verdriet bij
te staan. Zonder twijfel en met volle toewijding. Later kwamen er
mensen bij, het bedrijf groeide, en samen vulden we weer met alle
toewijding en aandacht onze taak in. Nog weer wat later kwamen
de eerst mensen in vaste dienst bij, waardoor we meer families van
dienst konden zijn, in de grote regio rondom Dronten. Ons werk
heeft ons veel voldoening gegeven. Voor mij persoonlijk waren de
laatste jaren gevuld met veel hoogte- en dieptepunten; de geboorte
van mijn 2 kinderen en het overlijden van mijn vader.
De groei van ons bedrijf van 1-vrouws-zaak naar een solide
onderneming met personeel was bijzonder om van dichtbij mee te
maken. Ik heb er veel van geleerd.
Wat zullen de komende 20 jaar wel niet in petto hebben? In ieder
geval willen we in het hier en nu stilstaan bij die allereerst stap van
mijn moeder als zelfstandig ondernemer. We vieren dat met een
aantal Open Dagen op 5 tot 7 juni en een zeer speciale, persoonlijke
lezing door Marina op 6 juni. Bij het verschijnen van dit magazine,
is dit al voorbij. Voor de toekomst verwacht ik dat wij met dezelfde
toewijding ons werk als uitvaartverzorgers zullen invullen op een
manier die bij de familie past; met respect én met uw vertrouwen.
Mocht u een keer willen kijken bij ons Afscheidshuis, zonder dat
er een trieste aanleiding voor is, dan kan dat gerust. Het team van
Jager Uitvaartbegeleiding is altijd bereikbaar, net als de afgelopen
20 jaar, dag en nacht, elk weekend en elke feestdag.
Jager Uitvaartbegeleiding / Het Afscheidshuis
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl / 0321-316174
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De thema’s van deze SEA groepen zijn:

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit
de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd van

Buren Onmoeten Buren bij Mavé in Biddinghuizen.

www.dronterland.nl

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische

Dynamiek in de Landbouw

visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA groepen actief om

Ondernemersacademie

de relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de
samenleving ruimte te geven.

Bedrijventerreinen
Wervingskracht

GROTE OPKOMST BUREN ONTMOETEN
BUREN BIJ MAVÉ BIDDINGHUIZEN
Zo’n 50 ondernemers uit Biddinghuizen en vertegenwoordigers van de gemeente, OVDD en politie ontmoetten elkaar tijdens ‘Buren Ontmoeten Buren’ in Biddinghuizen. De 16e editie van Buren ontmoeten Buren vond
11 juni jl. plaats bij Mavé in Biddinghuizen.
Wethouder Dirk Minne Vis benadrukte in zijn welkomstwoord het belang en nut van dit soort bijeenkomsten,
immers een goede buur is beter dan een verre vriend.
Bovendien kom je met elkaar verder en ben je gezamenlijk
verantwoordelijk voor de omgeving van je bedrijf.
De ondernemers kregen volop de ruimte om zich voor te
stellen en onderling kennis te maken. Na een tweetal inspirerende presentaties, over ‘bewust verlichten’ door Heleen
Lieftink en ‘veiligheid op de bedrijventerreinen’ door Harry
de Jong namens Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Flevoland (SBBF), vertelde gastheer Mark Vermetten over

de geschiedenis en de opbouw van Mavé gevolgd door een
rondleiding door het innovatieve bedrijf. De avond werd
afgesloten met een gezellige netwerkborrel.
Interactie tussen ondernemers, politie en medewerkers van
de gemeente zorgden voor een prima voedingsbodem om
verder op te ondernemen.
Beter een goede buur dan een verre vriend
Sinds 2008 organiseert de gemeente in samenwerking met
de SEA-groep Bedrijventerreinen twee keer per jaar een interactieve bijeenkomst op telkens een ander bedrijventerrein
in de gemeente. Doel is zowel het onderlinge ondernemerscontact als de band met de gemeentelijke (semi) overheid
te versterken. Thema is ‘Beter een goede buur dan een verre
vriend!’ Want misschien is het wel juist op zakelijk gebied
dat ondernemers wederzijds profijt van elkaars naburigheid
kunnen hebben.

AANBESTEDINGEN WORDEN OOK
GEGUND AAN DRONTENSE BEDRIJVEN
De SEA organiseerde 14 juni jl. weer een ondernemersacademie in De Meerpaal.
Thema ditmaal was ‘Aanbestedingen door overheden en non-profit organisaties’.
Vragen als hoe zit dat, is het alleen voor grote bedrijven,
maken Drontense bedrijven wel een kans en hoe ding
ik mee, kwamen aan de orde tijdens de presentaties van
Yvette Berkel van Procurance en Roelf Houwing van Smart
Tenders. Beiden expert op het gebied van aanbestedingen. Tevens stonden inkopers van de gemeentes Dronten,
Lelystad en Almere en Provincie Flevoland de aanwezige
ondernemers te woord tijdens de speeddate-sessie na
de pauze.

Wetten en regels
Yvette Berkel, extern adviseur op dit terrein bij de gemeente Dronten, informeerde tijdens haar presentatie de ondernemers over de procedurele kant van aanbestedingen door
overheden en dan met name door de gemeente Dronten.
Zij maakte inzichtelijk dat overheids-inkopers bij aanbestedingen zich dienen te houden aan stringente (Europese)
wet- en regelgeving. Dat zorgt aan de ene kant voor een
zorgvuldig en rechtmatig gunningstraject, anderzijds
maakt het de aanvraag en indienen van de inschrijving omslachtig en lastig. Voor veel ondernemers is dat een reden
om hiervan afgezien, zo blijkt uit reacties uit de zaal.

Beleid gemeente Dronten
Om die lokale ondernemers hierin tegemoet te komen
hanteert (o.a.) de gemeente Dronten nu een aanbestedingscriteria die lokale ondernemers in staat stelt om
gemakkelijker mee te dingen. Dat dit zijn vruchten

afwerpt blijkt uit het feit dat inmiddels 65% van de aanbestedingen door de gemeente Dronten wordt gegund aan
bedrijven die binnen een omtrek van 35 km van Dronten
zijn gevestigd. Ook is de gemeente Dronten voornemens
een database te ontwikkelen waarin lokale ondernemers
wordt gevraagd zich met hun product of dienst te registreren om zo mee te dingen op toekomstige aanbestedingen.

Succesvol inschrijven
Daarna was het woord aan Roelf Houwing. Hij begeleidt
dagelijks bedrijven en ondernemers met aanbestedingstrajecten en vanuit die hoedanigheid heeft hij veel contact
met inkopers van overheden en non-profit organisaties.
De praktijkervaringen die hij daarmee heeft opgedaan
deelt hij deze avond met het publiek. Hoe moet je omgaan
met de regels, voorschriften en procedures, wat zijn de
valkuilen waar je op moet letten en wat er al met al bij komt
kijken om van je inschrijving een succesvolle aanbesteding
te maken.
Kortom, een zeer leerzame avond en voor menig lokale
ondernemer een eye-opener.
Meer informatie is te vinden op:
> www.tenderned.nl
> www.flevolandhuurtin.nl
> www.dronten.nl
> www.smarttenders.nl

Roelf Houwing van Smart Tenders in De Meerpaal.

Ondernemersacademie
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College door Harry Bijl op 11 april jl. in De Meerpaal.

ONDERNEMERSACADEMIE:
VOOR EN DOOR ONDERNEMERS!
Dinsdag 11 april vond in De Meerpaal de eerste
Ondernemersacademie van dit jaar plaats. Zo’n 70
Drontense ondernemers hadden zich ingeschreven
voor het college van Harry Bijl en de vier workshops.
Traditiegetrouw opende voorzitter Liane Wolfert van de
organiserende SEA groep de avond met een kort interview
met de wethouder van economische zaken, Dirk Minne
Vis. De wethouder nam van de gelegenheid gebruik om
de politieke discussie, die is ontstaan rondom de sociaaleconomische visie voor de komende jaren, toe te lichten.
In die visie, die o.a. in samenwerking met ondernemers en
het onderwijs is opgesteld, wordt ingezet op met name de
sectoren agrofood en recreatie, maar dat wil niet zeggen
andere sectoren geen aandacht krijgen. Integendeel!

Ken je klant
Daarna was het woord aan Harry Bijl. Hij nam de aanwezigen mee in de wereld van de digitalisering en wat dat betekent voor het koop- en winkelgedrag van consumenten.
Het koopgedrag is de laatste jaren sterk veranderd. “Ons
functioneren en de manier van organiseren zal in steeds

grotere mate plaatsvinden via apps op onze mobiele smartphone en iPad. Als winkels het koopgedrag kennen van
hun gasten, daar vervolgens goed op inspelen, dan gaan ze
goede tijden tegemoet”, aldus Bijl. “Mensen zijn uitstekend
geïnformeerd maar plaatsen persoonlijke aandacht, goed
advies en koopgemak boven sec het kopen op internet.”
En mede omdat het gros aan webshops niet rendabel is
voorziet hij dat de meeste online winkels verdwijnen ten
gunste van de offline stores. Echter deze zullen alleen kunnen renderen door de behoeften van de klant te kennen in
combinatie met slimme onlinecampagnes en daar vervolgens personeel en winkel op in te richten.

Speed-workshops
Tijdens de workshops werden de ondernemers ‘bijgeschoold’ op een viertal terreinen door lokale ondernemers.
Presentatietechnieken door Tineke Stuifzand, storytelling
door Marleen Lam, data-analyse door Sandjai Bhulai en
nieuwe financieringsmogelijkheden door Ferdinand Zomerman. Tenslotte was er voor de deelnemende ondernemers de mogelijkheid om elkaar onder hert genot van een
drankje te ontmoeten en te netwerken.

EXTRA WORKSHOPS
Tijdens de ondernemersacademie op 11 april jl. vonder er (speed)
workshops plaats. Dat smaakte bij menig deelnemer naar meer. SEA
Ondernemersacademie biedt daarom extra workshops aan voor alle
Drontense ondernemers*.
U kunt kiezen uit:
1. Meer vertrouwen op het podium (presentatietechnieken)
2. Big Data en Business Analytics
3. De magie van storytelling
Interesse? Meld u zich dan aan op www.dronterland.nl/ondernemen
* De workshops zijn gratis en vinden plaats bij voldoende deelname. Data voor de
workshops volgen z.s.m. na inventarisatie van de aanmeldingen.

Presentatietechnieken door Tineke Stuifzand.

BOT#6

Leerlingen werken aan de software van detectiepoorten voor
De Meerpaaldagen bij Huijbregts Automatisering.

BEROEPENMARKT ON TOUR
EDITIE 6: 2017
Jaarlijks organiseert het de SEA-groep Aansluiting Arbeidsmarkt Onderwijs (AOA), in samenwerking met
het Almere College en het Ichthus College, de Beroepenmartkt On Tour (BOT). Dit jaar vond de 6e editie
plaats op 17 februari voor VMBO leerlingen en op 30 maart voor HAVO/VWO leerlingen.
Doel is leerlingen in contact te brengen met bedrijven in en om de gemeente Dronten. En hen door middel van
een korte bedrijfsrondleiding en/of workshop te ondersteunen bij het maken van hun profielkeuze (vakken-pakket).
In totaal gaven 30 bedrijven de leerlingen een kijkje achter de schermen. De leerlingen konden vooraf aangeven
welk bedrijf zij graag wilden bezoeken.
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‘Dronten in beweging’
jaap kodde
Dronten in beweging, je kunt deze koptekst op verschillende
manieren vertalen, maar ik las in de FlevoPost een berichtje over
wandelen door de historie in onze dorpskernen, lekker kuieren en
daarbij de gedachten laten opkomen van ruim vijftig jaar geleden
hoe de kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen in een
sneltreinvaart uit de grond werden gestampt.
De archieven van de stichting Geschiedschrijving Dronten zijn
hierbij niet meer weg te denken.
Ondanks de ruim vijftig jaar jonge gemeente zullen bepaalde
plaatsen en objecten uit die eerste jaren zichtbaar blijven. Rijdend
door onze kernen in deze tijd van het jaar, met de frisgroene kleuren
van bomen en fleurige plantsoenen, zie je dat we zeker op het
gebied van de planologie trots kunnen zijn. Ook onze dorpsbossen
en wijken kunnen onze bewoners tevreden stellen.
Wel is het vreemd als je nu van het station over De Noord richting
het centrum rijdt … de bomen zijn gerooid en een nieuw soort allee
ligt in het verschiet. Dit deel van de Noord moet in mijn beleving een
belangrijke en uitnodigende route naar ons ‘stadscentrum’ worden!
Dit jaar vieren we dat vijftig jaar geleden de Meerpaal is gebouwd,
het Dronter centrum kreeg zijn gezicht en wat hebben we toen
gemopperd, de slalom van straten om de Meerpaal was een feit en
dat zal tot in de lengte van jaren ook wel zo blijven.
De twee metalen deuren van de ‘oude’ Meerpaal met de
beschildering van Pierre van Soest, hebben een mooi plekje
gekregen in de huidige Meerpaal en zorgen voor mij voor een stukje
herkenning, een mooi stukje historie.
De Meerpaal heeft menigmaal hoog op de politieke agenda gestaan
maar heeft ook laten zien dat het huidige concept niet meer weg te
denken is uit onze gemeenschap.
Nu nog vaker die glazen deuren open naar het Meerpaalplein!

Dronten in beweging, ik heb het zelf ondervonden bij de Samenloop
voor Hoop, waarbij ruim zeshonderd mensen in de strijd tegen kanker in
vierentwintig uur op het nieuwe Meerpaalplein een geweldig bedrag bij
elkaar liepen, dit is ook Dronten op zijn best.
De sportverenigingen laten zien dat Dronten hierin ook goed in beweging
is, de vele toernooien en activiteiten zorgen in onze gemeente weleens
voor te overvolle agenda in de weekenden.
Een betere gespreide afstemming van activiteiten in de bruisende
Gemeente Dronten lijkt me hierin wenselijk.
Vermeldenswaard vind ik toch ook wel de beweging van onze ‘senioren’
in Dronten, vele ‘oppasoma’s en opa’s’ zie je bij de basisscholen hun
kleinkinderen ophalen en wegbrengen, want papa en mama moeten
werken.
De groeiende economie zorgt ervoor dat de vraag naar woningen in
vele categorieën groot is, dit bleek wel op de woonmarkt van de lokale
makelaars in onze gemeente. Vooral de categorie seniorenwoningen
vraagt de nodige aandacht.
Dronten werkt aan een nieuwe sociaal economische visie, een belangrijk
document voor de toekomst van onze gemeente.
Blijft de agrarische sector een belangrijke economische motor van
Dronten? En wat te denken van onze sector recreatie en toerisme?
‘Dronten in beweging’, misschien wel een mooie slogan voor de
komende jaren!

Jaap

Reageren?
info@ovdd.nl

WONEN IN KWALITEIT

Stijlvol buitenwonen

IN EEN KRAAIKAMP CHALET

Genieten van
een eersteklas
tweede huis

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

Loofklapper 20
8256 SL Biddinghuizen
0321 - 33 14 72
info@kraaikampwagenbouw.nl |
www.kraaikampwagenbouw.nl

Kraaikamp_Adv_deotter_def.indd 1
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‘Mixed Friday, een
bijzonder golf-fenomeen’
de golfresidentie | hans de jongh
De golfclub van de Golfresidentie neemt in de relatie tot de
OVDD een opvallende positie in sinds ruim vier jaar geleden
werd begonnen met een wedstrijdvorm die lokale ondernemers
de kans biedt om op de baan te netwerken. Of dat netwerken
altijd overeenstemt met de uitleg die daar op de website van
De Driehoek aan wordt gegeven, valt te betwijfelen, maar zeker
is dat sinds die periode tientallen golfende OVDD-leden elkaar
tijdens Mixed-Friday wedstrijden beter hebben leren kennen.
Fenomeen
Ferry Leegwater en Jan de Vries stonden samen aan de wieg van
dit golffenomeen en wisten destijds de eerste ondernemers over
de streep te trekken om eraan mee te doen. Sindsdien weten heel
wat OVDD-leden de weg naar de Golfresidentie te vinden om met
zo’n maandelijkse wedstrijd mee te spelen.
De Golfresidentie zelf moest in het begin wennen aan zoveel
belangstelling van buitenaf. Voorheen immers was het een
‘Herendag’ waar ook introducees welkom waren. Met de
introductie van Mixed Friday werd het mannenbolwerk neergehaald
en konden ook vrouwelijke ondernemers meespelen.
In al die jaren van haar bestaan is Mixed Friday uitgegroeid tot
een fenomeen waar andere golfclubs met verbazing en ook wel
een tikkeltje jaloezie naar kijken. Wat precies de kenmerkende
eigenschappen van Mixed Friday zijn, anders dan een ‘gewone’
golfwedstrijd, valt moeilijk te definiëren. ‘Het is vooral de aparte
sfeer die eraan kleeft’, veronderstelt George Gerritsen, voorzitter
van de gelijknamige commissie.
Wat volgens Gerritsen ook belangrijk is: “is de gastvrijheid die
we deelnemers bieden. We zorgen goed voor onze gasten. We
ontvangen ze met koffie en gebak, geven ze in de baan een
hartig hapje met een glas witte wijn, trakteren ze daar ook op
een Drontens Drupje, zorgen voor live muziek na afloop van een
wedstrijd en hebben natuurlijk een aantrekkelijk prijzenpakket.”

Welkom
Met het in het leven roepen van Mixed Friday kwam er ook een
einde aan de beslotenheid van de golfclub. Wie er niet woonde
of geen (buiten)lid was had er – tot die tijd - niks te zoeken. De
medewerking van de Vereniging van Eigenaren, ‘de baas’ van de baan,
weerspiegelde de nieuwe openheid van de Golfresidentie waar men
in Dronten – overigens ten onrechte - toch nog altijd tegenaan keek.
“Wat we tegen de Drontense ondernemers met de ontwikkeling van
Mixed Friday vooral willen zeggen, is dat zij zeer welkom zijn op de
Golfresidentie, zowel op het park als bij de club”, aldus Gerritsen.
De golfclub viert dit jaar intussen zijn 20ste verjaardag. De vereniging
is naast jong ook springlevend. Een commissie heeft een attractief
programma samengesteld dat eind september zijn hoogtepunt vindt
in een weekeinde vol wedstrijden. Op 20 mei was de aftrap met
wedstrijden waaraan meer dan honderd mensen meededen.
Tarpania’s Hoeve
De golfclub greep de verjaardag ook aan om iets te betekenen voor
anderen en vond in de Tarpania’s Hoeve in Swifterbant een bij uitstek
goed doel om daar geld voor in te zamelen. Voor wie dat niet weet:
op de Tarpania’s Hoeve staan twee vakantiehuizen waar zeer ernstig
zieke kinderen met hun familie even een weekje tot rust kunnen
komen. Aan het einde van het jaar hoopt de Golfresidentie € 5000
bij elkaar geslagen te hebben voor dit doel, dat intussen op veel
sympathie kan rekenen.
En in sportief opzicht gaat het de 20-jaar jonge club ook voor de wind.
Op 21 mei promoveerde een damesteam naar de Hoofdklasse van de
landelijke competitie waarmee geschiedenis werd geschreven. Nooit
eerder speelde de Golfresidentie op dit allerhoogste niveau voor
27-holeswedstrijden golf.
Een mooier geschenk voor de jarige club was nauwelijks denkbaar.

‘Eenvoud heeft ook
zijn charme’
Het Sprekersburo, 123Boekingen en Triple Blue hebben één grote
overeenkomst: Bert Jan Idzinga. Een Drontenaar met de gave om overal
een feest van te maken. Wat met veel plezier bedacht wordt, wordt tot in de
perfectie uitgevoerd. Van een bijeenkomst met een (bekende) spreker tot en
met een groot feest in tent of theater. En dan Raak!, een populaire jeugdgroep
(RTL Telekids) onder contract bij Idzinga.
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Bert Jan Idzinga is eigenaar van
Triple Blue, van 123Boekingen en in
samenwerking met een Amsterdamse
collega van Het Sprekersburo. Daarmee
dekt hij een lading van entertainment,
artiesten en personalities. ‘Het zijn maar
handelsnamen, in de praktijk loopt het
door elkaar en komt het hier op tafel. Van
concept tot uitvoering.’
Sprekersburo
Het Sprekersburo vindt Bert Jan op dit
moment erg leuk om mee bezig te zijn. ‘Het
is niet zo gecompliceerd, er zijn meestal
geen eisen op het gebied van beveiliging,
podium, etcetera. Het is snel en simpel
te realiseren. Veel eenvoudiger dan met
(grote) artiesten. Wij hebben een voorkeur
voor sprekers met een goed verhaal, waar
men iets van kan opsteken. Vaak ook
minder bekende namen, zoals Drs. Wouter
de Vries Jr. (dienstverlening en marketing),
eigenlijk een soort visionair met een prachtig
verhaal. Of trendwatcher Ruud Veltenaar.
Wij hebben een ruim aanbod motiverende
en inspirerende performers, of dat nu als
spreker, dagvoorzitter of entertainer is.’
123Boekingen.nl
‘Dat is een andere tak van sport, gericht
op het online boeken van artiesten. Van
popgroepen tot zangeressen en zangers,
maar ook dj’s, roadshows en complete acts.’
De website biedt een alfabetisch overzicht
met prijzen en gevraagde faciliteiten.
‘Het is niet meer dan het invullen van een
boekingsformulier of het sturen van een
email. Beschikbaarheid en offerte volgen
dan zo snel mogelijk. Helaas kunnen we
niet van alle artiesten de prijs weergeven
omdat er ook rekening gehouden wordt
met reisafstand en tijd en de setting waarin
opgetreden moet worden. We hebben
met 123Boekingen ook veel lokale en
regionale vaste klanten (van Pieperfestival

in Emmeloord tot De Nederlandse
Carrièredagen in de Amsterdam RAI) die al
jaren zaken met ons doen.’
Triple Blue
Het full-service entertainment en evenementenbureau Triple Blue heeft de oudste
geschiedenis. Als opvolger van IV Events
(samen met Christian van de Vrie) zette
Bert Jan tien jaar geleden de stap om
‘solo’ verder te gaan. Hij denkt overigens
nog met weemoed terug aan de periode
vóór Triple Blue. ‘Vooral aan Sanne Hans –
Miss Montreal – zij ging toen solo en stond
bij ons onder contract. Maar Christian zag
dat niet zitten. Uiteindelijk ben ik voor zijn
argumenten bezweken, maar daar heb ik
toch wel een beetje spijt (zonder verwijt)
van. Zo’n pareltje kom je maar eens in de
zoveel tijd tegen. Ik heb ruim drie jaar niet
naar haar muziek kunnen luisteren, daar
werd ik echt ziek van …’
Bert Jan heeft altijd contact met Miss
Montreal gehouden en ook zij is via Triple
Blue te boeken. Ook bedacht Bert Jan
Idzinga een nieuw pareltje: de meidengroep
Raak!, die furore maakt als het nieuwe
gezicht van kinderplatform RTL Telekids.
‘Drie vrolijke meiden, elk met een eigen
karakter en vooral gericht op kinderen tot
8 jaar. We zijn ondertussen mediapartners
met RTL Telekids en Efteling Kids Radio.
Dat is gaaf, want een groep opzetten is
één, maar hem draaiend houden is heel wat
anders. Het allermooiste is de doelgroep.
Die is trouw en eerlijk en zegt vooral eerlijk
of ze het leuk vindt of niet. Bovendien heeft
het tot voordeel dat je niet tot midden in de
nacht op pad bent, 20.00 uur is de limit. Ik
ben meestal op tijd thuis, bij mijn gezin.’
Heeft Bert Jan nog grote wensen? ‘Ik ben
heel tevreden, maar ik zou graag een keer
met Raak! AHOY doen en het theater ingaan,
en dan ook in De Meerpaal natuurlijk.’ •

bedrijf
&handel
Ervaring

Van een spreker voor een middag of
avondprogramma, een dagvoorzitter
of een presentator tot en met een
feestavond of groot evenement,
Triple Blue, Het Sprekersburo
en
123Boekingen.nl
zijn
de
aangewezen weg voor realisatie
hiervan. Van concept tot complete
uitvoering. En wie ze vanaf het
begin laat meedenken over de
mogelijkheden zal tot verrassende
uitkomsten komen; het is vooral
ervaring dat geldt in deze bedrijfstak.
Om het geheel perfect te kunnen
uitvoeren wordt samengewerkt met
tal van gerenommeerde firma’s en
bedrijven. Alleen al het feit dat dit
bedrijf onlangs een Koningslied in
de markt wist te zetten, spreekt voor
zich.
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‘Hoe pak je de aanbesteding aan’
niag | arthur van wijk
Deel 2: Aanbesteden - hoe te beginnen?
De grote vraag en het antwoord hierop is ‘structuur’. Welke
structuur is dan een goede structuur? Dat hangt natuurlijk
ook van jezelf af en hoe je gewend bent te werken. Wel is een
bepaalde benadering van belang. Niet dat deze de enige is,
maar wel een die je de meeste kans geeft op een goed resultaat.
Omvang
Allereerst is het van belang om goed te kijken naar de omvang
van de tender. Past deze bij mijn organisatie en kan ik het ‘alleen’
aan? Hier is voorzichtigheid geboden, want de vraag is cruciaal,
ook verderop in het proces. Belangrijk is in te schatten of voor
al het werk de expertise in huis is. De meeste aanbestedingen
tegenwoordig vragen met name op de grote of cruciale onderdelen
de juiste ervaring en/of expertise in de vorm van personeel en/of
bedrijfsmiddelen.
Heb je dit als aanbieder niet in huis, dan is dat geen probleem als je
die kennis en/of expertise maar kan toevoegen aan je organisatie
door samen in te schrijven. Veelal zijn deze criteria aangeduid met
KO. Dit betekent dat als je dit niet kunt leveren of garanderen, je
uitgesloten bent van verdere deelname.
Waarom?, hoor ik u vragen! Dit kan toch ook worden geregeld, als
we de opdracht hebben? Nee, dat kan niet, want de opdrachtgevers
willen vooraf de zekerheid dat ze de opdracht gunnen aan een partij
die in staat is om zelf, of met toegezegde en gegarandeerde steun
van derden, in staat is de opdracht het beste uit te voeren.
Verdiepen
Het tweede en net zo belangrijke deel is, dat de inschrijver zich
goed verdiept in de vraag van de opdrachtgever. Nu denkt u dat
is toch vanzelfsprekend? Ja, dat denken we allemaal. Maar van
alle aanbestedingen die ik tot nu toe heb mogen beoordelen, blijkt
dat maar slechts 20% dit ook daadwerkelijk doet! Deze krijgen

vaak de opdracht, ook al zijn ze niet de goedkoopste. En dat komt
omdat de prijs niet meer het enige criterium mag zijn waarop gegund
mag worden bij meervoudige aanbestedingen. De prijs mag nog maar
voor maximaal 60% meewegen in de beoordeling. Dit houdt in dat de
kwaliteit voor minimaal 40% meetelt in de eindbeoordeling van een
inschrijving. Even kort gerekend: om op nagenoeg alleen de laagste
prijs te kunnen scoren, moet de prijs van je inschrijving dus minimaal
50% lager zijn dan de beste inschrijver. Dit is over het algemeen niet
mogelijk en de inschrijver loopt het risico te worden afgewezen op een
onwaarschijnlijk lage inschrijving.
Daarom is het van belang veel tijd en energie te stoppen in de vragen
van de opdrachtgever over kwaliteit en over het algemeen de manier
waarop je als inschrijver met de opdracht omgaat na gunning.
Zorg er voor dat als de opdrachtgever vraagt om bijvoorbeeld een
gedetailleerde planning, je ook een gedetailleerde planning aanlevert.
Als er gevraagd wordt om een plan van aanpak, lever er dan een die
inderdaad is toegesneden op de opdracht welke je wilt verwerven en
niet het algemene verhaal wat standaard bij je offerte wordt gevoegd.
En zo nog meer van deze zaken. Het is hier van groot belang, dat je
aantoont te begrijpen waar het de opdrachtgever om gaat en dat hij
kan zien dat je serieus met de opdracht bezig bent.
Vragen stellen
Het derde en ook zeer relevante deel van de inschrijving, zijn de vragen
die je kan stellen over alles van de aanbesteding. Hierbij moeten het
wel vragen zijn die niet te vinden zijn in de stukken. 40 vragen stellen,
waarbij het antwoord op 30 vragen is zie …, met een verwijzing naar
het antwoord, komt niet goed over bij de opdrachtgever.
Zijn conclusie: u bent te lui om alles te lezen. Nee, de antwoorden
op vragen moeten een verduidelijking geven over de tekst van
de voorwaarden, procedures of eisen. U mag gerust stellen dat
bijvoorbeeld eisen ten aanzien van aansprakelijkheden onredelijk hoog
zijn. Of u daarin wordt gekend en de eis wordt aangepast, is niet altijd
gegarandeerd, maar met alle andere inschrijvers bent u wel in staat
een goede balans te creëren tussen vraag en aanbod.
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‘Reusachtig’
de columnist
‘Tom Dumoulin (Maastricht, 11 november 1990) is een
Nederlandse wielrenner die vooral bekend staat als tijdritspecialist
en klassementsrenner. Hij rijdt sinds 2012 bij de Duitse
wielerploeg Team Sunweb. Dumoulin is éénvoudig eindwinnaar
van een Grote Ronde. Dumoulin won als eerste Nederlander de
Ronde van Italië in 2017 en was daarmee de derde Nederlander
die een Grote Ronde won ...’
Tijdens de drie weken durende ronde volgde ik de verrichtingen van
onze landgenoot al met stijgende verwondering en aandacht, de
laatste dagen was ik haast niet meer voor de buis weg te krijgen.
De soms poëtische heroïek in deze sport blijft me interesseren en
intrigeren. Hoe verbanden worden gesmeed tussen mensen en
tijdelijke allianties ontstaan, hoe wordt afgezien en het uiterste van
het menselijk lichaam wordt gevraagd. Hoe uiteindelijk in stromende
regen, striemende sneeuw of verzengende zonneschijn toch de
beste wint. En hoe iemand op een voetstuk kan komen, daar zo
ongeveer vanaf valt met dank aan de sanitaire stops van moeder
natuur, maar toch doorzet en weer op de hoogste trede klimt. Er
zijn, zeker voor de liefhebbers, te weinig superlatieven om een
dergelijke prestatie te omschrijven. Dat zal ik op deze plaats dan
ook niet proberen. Dit was trouwens ook zeker niet het enige waar
ik aan dacht toen ik de huldiging van deze sporter in Maastricht
aanschouwde.
Zoals het zo vaak gaat als je iets ziet of leest, pakte ik Wikipedia
erbij en bezocht de pagina over Tom Dumoulin. De pagina was
op de zondag van de overwinning al bijgewerkt en de nieuwste
resultaten waren al toegevoegd. Het verbaast mij iedere keer
weer dat er liefhebbers, fans en professionals zijn die dergelijke
websites bijhouden en van de meest actuele informatie voorzien.
Als ondernemer vraag ik me dan af of iemand hier ook voor betaald
wordt en hoe dit administratief in de boeken komt te staan. Of dat
er partijen zijn die een commercieel belang hebben bij de inhoud van
dergelijke pagina’s en dat het vast heel wat moderatie kost om dat

buiten de deur te houden en bij de feiten te blijven. Feiten zoals dat deze
man ook bekend is onder de bijnamen ‘De Vlinder van Maastricht’, ‘Het
Kanon van Kanne’ en ‘Straaljager Tom’. Feiten zoals dat hij rondrijdt op
een Giant-fiets. U weet wel, dat bedrijf met al meer dan dertig jaar het
Europese hoofdkantoor in Lelystad.
Zo dwalen mijn ondernemersgedachten toch weer naar het lokale.
De winst van een sporter levert goede naam op voor een bedrijf uit
de nabije regio. Ongetwijfeld gaan ook Jan Brinkman, Delta Fietsen,
2-wieler centrum Kloppenburg of Klamer Fietsen hier direct of indirect
van profiteren. Misschien vindt Flestic wel een nieuwe afzetmarkt voor
bidons, laat Giant een tweede pand bouwen door De Haas Dronten
en zoekt één van die ondernemers weer zakelijk dienstverleners die
ze met hun professionaliteit kunnen ondersteunen. Ach, u begrijpt de
strekking …
Vindt u met uw bedrijf deze extra omzet niet direct? Probeer dan door te
zetten en te blijven geloven in een goede afloop. Trap zo nu en dan bij,
probeer op tijd bij te sturen, maar blijf in ieder geval vooruitgaan.
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Reageren?
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‘Drontense bestickering
gaat de hele wereld over’
Bijna iedere tram en bus die in Nederland rijdt, is bestickerd met materiaal van
PPP Nederland uit Dronten. Eigenaar Rogier Schrijer is er trots op. ‘Aan deze
vorm van promotionele bestickering durft geen ander bedrijf zich te wagen.’
In 2013 reed er een gouden tram door Amsterdam vanwege de inhuldiging
van koning Willem-Alexander, ook daar had PPP Nederland een aandeel in.
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Geen wens is te gek, het team van PPP zet
er graag de tanden in. Van flats in Rusland
tot metro’s in Spanje, op veel plekken zijn
de geprinte ontwerpen te spotten. Onlangs
won het bedrijf een Frespa Award. ‘Met
onze specialisatie in busreclame hebben
we bewust ingeschreven. We maken mooie
producten, daar mogen we trots op zijn’,
legt Schrijer uit. Er kwamen zeshonderd
inzendingen binnen in 14 categorieën. PPP
eindigde in drie categorieën bij de laatste
beste vijf. Met de Oad-bus in de Olympic
Dream werd de prijs binnengesleept. ‘Het
vliegtuig van KLM was voor de gelegenheid
in een andere outfit gespoten. De bus
die alle Olympische sporters ophaalde,
moest er exact hetzelfde uitzien. Geen
gemakkelijke klus, omdat we verschillende
materialen op elkaar af moesten stemmen.’
Schrijer vertelt enthousiast dat de collega’s
heel blij worden van dit soort uitdagingen.
‘Innoveren en het maximale uit onszelf
halen is wat we graag doen.’
Samenwerken
In Sint-Petersburg staan twee flats
met printtechniek van PPP Nederland.
‘Elk onderdeel is uniek.’ Aluminium
wandbeplating wordt geprint en daarna
volgt er een speciale coating. Een
bijzondere samenwerking met ‘buurman’
Autoschade Dronten. ‘Hij doet de coating,
wij printen. Alle onderdelen worden in
speciale bekistingen per vrachtwagen
naar Rusland vervoerd.’ Dit kan lokaal
worden uitgevoerd, want de techniek is
er. Nederlanders leveren kwaliteit en dus
wordt de ombouw van de flat stukje voor
stukje in Nederland behandeld.
Porsche
Zo’n zelfde soort lokale samenwerking
is ontstaan door een opdracht voor
Porsche. PPP Nederland werkt voor
de leverancier van de steenslagfolie en

verwerkt die folie middels een speciale
afwerkmethode in het juiste model. De
leverancier van de verwerkingsmachine
heeft het bedrijf naar PPP Nederland
gestuurd. ‘Een goede band met klanten
en leveranciers is goud waard’, aldus
Schrijer. Het uitpel- en inpakwerk wordt
gedaan door Impact uit Dronten. En zo
heeft iedere Porsche een Drontens tintje.
Nieuwe techniek
Contravision heet de techniek die het
Dronter bedrijf opnieuw heeft ontwikkeld
met AGFA. ‘Als je gaatjesfolie plakt op
een rijdend voorwerp, wordt degene die
meerijdt letterlijk zeeziek, al bij een ritje
van twee minuten. Met horizontale lijnen,
zoals nu ontwikkeld, geeft het wel een
rustig beeld.’ Zodra het over innovaties
gaat, wordt Schrijer nog enthousiaster
over zijn team en het werk dat ze doen.
‘De metro’s in Barcelona en Madrid
hebben we voorzien van deze nieuwe
techniek. We moeten daar goed rekening
houden met de lichtinval. De passagier
kan namelijk van binnen wel naar buiten
kijken, maar van buitenaf zie je reclame.’
Innovatie
Innoveren en het beste leveren voor de
klant, is wat PPP Nederland wil blijven
doen. Er wordt veel gesproken over de
toekomst in de markt, waar de techniek
snel verandert. ‘We werken op hoog
niveau binnen de grafische markt en
willen dat blijven doen.’ Onlangs was de
directie van HP op bezoek in Dronten. ‘Ze
bezoeken twee bedrijven in Nederland en
komen ook bij ons. Dat zegt wel iets. We
praten overigens niet alleen met directies
van grote bedrijven. Ook van onze
klanten willen we weten welke kant ze op
willen. Dan gaan wij weer in gesprek met
leveranciers om te zorgen dat we dat ook
kunnen leveren.’ •
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Transparant
PPP Nederland voorziet nog meer
groei. Het bedrijf is 1,5 jaar geleden
al met dertig procent gegroeid. De
directeur vindt het mooi om te zien
dat er doorgroei zit in, bijvoorbeeld,
de productie richting andere takken
binnen het bedrijf. De veertig man
personeel moet volgens Schrijer bij
het bedrijf passen. ‘Open, transparant
en eerlijk passen bij ons. Daarbij moet
je passie voor het vak hebben en met
plezier bij ons werken.’
Openheid straalt PPP Nederland ook
uit naar buiten. ‘We zijn partners van
klanten en leveranciers. Kom dus
maar kijken bij onze machines en
productiemethode. Wij hebben geen
geheimen. Samen komen we verder,
daar ben ik van overtuigd.’

‘WIJ GAAN ERVOOR!’
Weevers Swifterbant
Tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl

Weevers Zeewolde
Tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

WWW.WEEVERS.COM

Feestweek
50 jaar
De Meerpaal
13 t/m 17 september 2017

Een feest voor alle inwoners
van Dronten.
Dit jaar bestaat De Meerpaal 50 jaar. En dat gaat
gevierd worden. Van woensdag 13 september
tot en met zondag 17 september zal De Meerpaal
het toneel zijn van een feest voor alle inwoners.

Woensdag
13 september

Donderdag
14 september

Vrijdag
15 september

Zaterdag
16 september

Zondag
17 september

De Meerpaal trakteert
Aftrap feestweek 50 jaar
Meerpaal. De Meerpaal
trakteert op de plaatselijke
markten.

Beursvloer Dronten
De beursvloer Dronten
is een evenement waarbij
maatschappelijke behoeftes
worden verhandeld. Het
doel is om de samenleving

Sport- en speldag
Ben je actief en houd je
van sport en spel? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Programma voor
jong en oud!

Kom met gezin, familie,
vrienden of kennissen
naar De Meerpaal.

www.meerpaal.nl/50jaar
Ochtend: 5.0 kamp voor

Reünie
Vanaf 10.15 uur ben je
van harte welkom. Tijdens

De Meerpaal draait door
De Kerk Draait Door -

33

FEESTWEEK 50 JAAR
DE MEERPAAL
13 t/m 17 september 2017

Een feest voor alle inwoners van Dronten
Er zijn weinig Drontenaren die geen herinneringen hebben aan De
Meerpaal. Van de televisieopnames uit het verleden als Stuif es in
tot de optredens van Golden Earring, Marco Borsato en het event
Dronten@Live: het lijkt volstrekt onmogelijk dat er Drontenaren
zijn die het gebouw nog nooit hebben bezocht. Dit jaar bestaat De
Meerpaal 50 jaar. En dat gaat gevierd worden. Van woensdag 13
september tot en met zondag 17 september zal De Meerpaal het
toneel zijn van een feest voor alle inwoners.
Op woensdag 13 september trakteert De Meerpaal ’s morgens
op iets lekkers tijdens de plaatselijke markten. ’s Middags wordt
de feestweek door de burgemeester geopend en aansluitend is
er een kinderruilbeurs. Heeft u kinderen die speelgoed of boeken
willen ruilen? Dan is dit de place to be! Daarnaast worden er,
gedurende de dag, diverse bioscoopfilms getoond voor jong en
oud.
Op donderdag 14 september vindt de beursvloer Dronten plaats.
De beursvloer Dronten is een maatschappelijke evenement
waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het doel
is om de samenleving van Dronten te versterken. Het gaat bij deze
beurs niet om geld, maar om ruilhandel op het gebied van advies,
materiaal, spullen en menskracht.
Bent u sportief aangelegd? Zet dan vrijdag 15 september in uw
agenda. Die dag staat in het teken van sport en spel. ‘s Morgens is
er een 5.0 kamp voor de basisscholen van de gemeente Dronten.
’s Middags is er een 5.0 kamp voor jongeren van 12 tot en met 17
jaar en ’s avonds is er een 5.0 kamp voor de partijen/verenigingen
van de gemeente Dronten. Er wordt gestart vanuit het Meerpaal
binnenplein, vervolgens sprinten de deelnemers naar de 60 meter
lange hindernisbaan op het Meerpaalplein. Het schuimbad met
schuimkanon en douche zorgt daarna voor verfrissing. De daarop

volgende estafette van verschillende sport- en spelactiviteiten is
met een nat pak extra moeilijk. Er wordt afgesloten met ‘Fiets ’m De
Meerpaal in!’ Uiteraard is iedereen welkom om de sportievelingen
aan te moedigen.
Zaterdag 16 september is er een programma voor jong en oud. ’s
Morgens vindt de reünie plaats. Vanaf 10.15 uur bent u van harte
welkom. Aansluitend aan de reünie kunt u gebruikmaken van een
lunch. Wij hopen van harte dat velen dit jubileum met ons mee willen
vieren. Tijdens de reünie presenteert Stichting Geschiedschrijving
het boek ’50 jaar De Meerpaal’. De kosten van de reünie, inclusief
lunch en het jubileumboek, zijn €10,- per persoon. De reünie is een
uitgelezen kans om mooie herinneringen op te halen, momenten
te delen en natuurlijk te kijken naar de toekomst.
De Meerpaal verzorgt na de reünie een doorlopend middag- en
avondprogramma, waar uiteraard ook alle reünisten van harte
welkom zijn. Er zijn verschillende muziekactiviteiten en er is een
singalong voorstelling met muziek van Annie M.G. Schmidt. Ook
zijn er diverse workshops en kinderactiviteiten. De avond wordt
afgesloten met een groots muziekspektakel op het binnenplein!
De artiesten hiervan worden in juni bekend gemaakt.
Op zondag 17 september staat verbinding en de culturele
samenleving centraal. ’s Morgens ontvangt Harko Boswijk (De
Kerk Draait Door) zijn gasten op het podium van de Grote Zaal. Het
geheel wordt muzikaal omlijst. Aansluitend vindt er een dorpslunch
plaats waaraan honderden mensen kunnen deelnemen. De
middag wordt feestelijk afgesloten met een familievoorstelling met
de Zandprinses en het Flevolands Symfonie Orkest (FSO).
Via www.meerpaal.nl/50jaar kunt u op de hoogte blijven van
alle activiteiten. In juni wordt het gedetailleerde programma
bekendgemaakt en start de kaartverkoop voor verschillende
activiteiten die in de feestweek plaatsvinden.

‘Prosu Media Producties
kan groei aan in
nieuw pand’
Prosu Media Producties vierde de opening van de nieuwe kantoorvilla groots.
Gerard Joling en Wolter Kroes traden op ter gelegenheid van de opening, die
werd gecombineerd met onder meer het 25-jarig huwelijk van Meine en Mieke
Breemhaar en het 20-jarig jubileum van MAC3PARK. Prosu Media Producties
is onderdeel van de KMM groep van Meine Breemhaar.
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Algemeen manager Henk Stoel is blij
met de nieuwe locatie. Hij noemt Prosu
Media Producties graag een multimediaspecialist die opereert in B2Bniches. De moderne uitgever heeft zijn
oorsprong in de agrarische branche, maar
is op zoek naar verbreding. Zo is het
vakblad Melkveebedrijf al lang niet alleen
meer enkel een onafhankelijk maandblad
voor de Nederlandse veehouderij. Ook
online is het een grote speler geworden.
‘Uitgevers worstelen met het veranderende
mediagedrag’, legt Stoel uit. ‘Nu is een
blad onderdeel van de informatievergaring.
Die combinatie weten wij goed te maken.
Via print en online maken wij de koppeling
naar online branding leadgeneratie voor de
adverteerder.’
Stoel vertelt trots over zijn team en de
behaalde acties. Het is al snel duidelijk
dat er een goede sfeer heerst in het jonge
team. Credo binnen het bedrijf is ‘durf out
of the box te denken’. ‘Het is vrij simpel …
doe je dat niet, dan haalt de tijd je in. Het
is een cliché maar oh zo waar, zeker in de
media.’ Dus blijft het bedrijf innoveren om
onderscheidend te blijven. De algemeen
manager geeft als voorbeeld een grote
tractorfabrikant. Daarvoor is net een
marketingactie afgerond in print en online.
‘Bij alleen een advertentie in een papieren
magazine weet je nooit wat het oplevert.
Dit magazine komt online en er wordt
aandacht aan besteed via social media
en in de nieuwsbrief. Daarbij genereren
we leads voor de opdrachtgever die ook
daadwerkelijk kan meten wat het bereik is
van de online actie.’
Groei
Sinds vorig jaar wordt ook Clean Totaal
uitgegeven door de Drontense uitgever.
Het platform gaat over ontwikkelingen

in de professioneel schoonmaken en
reinigen. Het lijkt totaal anders, maar
Henk Stoel haast zich om te vertellen dat
de overeenkomsten tussen de agrarische
en schoonmaak sector groter zijn dan je
op het eerste gezicht denkt. ‘Schoonmaak
is in de landbouw heel belangrijk.’ De
eigenaar van het vakblad was op zoek
naar een koper. ‘De eenmanszaak stond
in de verkoop. Soms komen dingen
gewoon op je pad en dat soort kansen
moet je in mijn ogen met beide handen
aangrijpen.’
Kennis delen
Het ambitieuze team gelooft in kennisdelen. Of het nu gaat om een evenement
organiseren, duurzaamheidsprijzen of
webinars verzorgen, Prosu ziet het zitten.
‘Het kan op verzoek van een opdrachtgever
zijn, maar het kan ook dat wij iets initiëren
en daarbij een gastspreker zoeken. De
vorm van communiceren wordt steeds
anders. Durf te veranderen, durf mee
te gaan.’ Stoel wil ook graag krachten
bundelen met uitgevers. De online kennis
wordt graag gedeeld. ‘Doordat online het
gedrag van onze lezers perfect meetbaar
is, zijn we in staat om de lezer informatie
‘op maat’ te bieden, en zijn we in staat
klantprofielen te maken.’
Totaalconcepten
Stoel is altijd op zoek naar opdrachtgevers
die benieuwd zijn naar creatieve
marketingoplossingen. ‘We leveren altijd
maatwerk. Het is leuk om collega’s uit
te dagen om een creatief concept neer
te zetten. Mag totaal wat anders zijn,
ook buiten print en online. Campagnes
uitdenken en een richting kiezen. Je mag
alles bij ons neerleggen, we houden ons
bij waar we goed in zijn en zoeken er
specialisten bij.’ •
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Omzet

Prosu Media Producties is actief
op zoek naar overnames. Het
leveren van betere producten moet
zorgen voor meer werkplekken. Het
bedrijf verwacht te groeien van 10
medewerkers naar ongeveer 17 het
komende jaar. Volgend jaar komen
er 7 titels bij.
De omzet en winst moeten dan
verdubbelen. Met behoud van
kwaliteit wil Henk Stoel met zijn
gemotiveerde team doorpakken en
hard blijven werken. Veel bedrijven
kijken met angst naar sterke groei.
Henk twijfelt niet aan zijn jonge
team. ‘We zijn ambitieus en staan
met de neuzen dezelfde kant op.’

DEZE BEDRIJVEN
SPONSOREN DE HANDEL & WANDEL

GICOM b.v.
www.gicom.nl

GSM: +31 (0)6-53151600 CEO

GÉ GROENENBOOM

GICOM.nl

KOMECO.nl
KOMECO b.v. www.triskellon.nl

Oogstweg 9
8256 SB Biddinghuizen
The Netherlands

Colijnweg 2
8251 PK Dronten
The Netherlands

Tel: +31 (0)321-332682
Fax: +31 (0)321-332784
E-mail: ggr@gicom.nl

Tel: +31 (0)321-312570
Fax: +31 (0)321-316811
E-mail: ggr@komeco.nl

www.gicom.nl

www.komeco.nl

Reclame & Marketingcommunicatie

marketingcommunicatieadvies - projectmanagement - trafficmanagement

www.jammarketing.nl

De Dommel 2, Dronten / 0321 - 387777

Kraaikamp Wagenbouw B.V., Loofklapper 20, 8256 SL Biddinghuizen

Wij hebben locaties in:
Dronten

Lemmer

Lelystad

Urk

(0321) 31 55 54 www.wet-advocaten.nl
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‘StudioTof! bedenkers van
creatieve communicatie’
De stap van Swifterbant naar Dronten
betekende meer dan een verhuizing voor
StudioTof! Er zijn meer mogelijkheden
om de klant te bedienen. Van het in de
markt zetten van een uitvaartbeurs tot
het verzorgen van online campagnes. En
passant groeide de klantenkring en dat was
precies de bedoeling. Kantoor aan huis
voldeed niet meer voor de totaalleverancier
op het gebied van communicatie.
Voor iedere vraag het juiste communicatiemiddel inzetten en dan consistent naar
buiten treden, dat is het belangrijkste advies
dat StudioTof! meegeeft aan de klanten.
Het werk is divers. Dat is wat Henk en
Mieneke Manschot het meest waarderen in
hun werk. ‘We hebben gewoon tof werk, de
naam is ook niet voor niets gekozen’, legt
Mieneke lachend uit. Van het vormgeven
van een brochure tot het inkopen van
drukwerk, zo breed is het werk. ‘We
hebben contacten met diverse drukkerijen.
Selecteren doen we op specialisme. Het
uitkiezen van toeleveranciers gebeurt heel
kritisch. Dat mogen klanten ook van ons
verwachten, wij willen het beste voor hen.’
Verbinding
Ondernemers weten StudioTof! te vinden.
Of het nu gaat om contact, kennisdelen of
een opdracht. ‘Verbinden zit in ons DNA’,
aldus Henk. ‘Daarbij staat het belang van
de klant voorop. Tel daar de korte lijnen en
onze flexibele instelling bij op en je hebt
ons succesrecept te pakken. Ontzorgen
vinden we een rotwoord, maar het geeft

wel heel duidelijk aan wat we doen. We
hebben verstand van de grafische wereld,
nieuwe media en (online) marketing, ideaal
voor onze opdrachtgevers. Of ze nu klein
of groot zijn.’
Professioneel
Trots vertelt Henk dat één van de
opdrachtgevers onlangs een contract
tekende onder toeziend oog van koning
Willem-Alexander om in Nieuw-Zeeland te
mogen werken. Net zo blij is hij met een klant
die alleen visitekaartjes wil om professioneel
voor de dag te komen. Brochures, folders,
websites, e-mailmarketing, beursstands
of autobelettering, StudioTof! draait er de
hand niet voor om. Alleen in Limburg heeft
het Drontense bedrijf nog geen klanten,
verder zijn alle provincies gecoverd.
Open Coffee Dronten
Mieneke vertelt dat ze onlangs werd
aangesproken door iemand die haar kende
van Open Coffee Dronten. Ze grapte dat
ze het leuker had gevonden als hij haar
had gekend van StudioTof!. Verbinden
van ondernemers doet het echtpaar bij
de lokale netwerkclub. Vrienden deden
dat in de Randstad, het initiatief om
laagdrempelig te netwerken sprak hen erg
aan. ‘Het kost je alleen een kopje koffie
of thee. Er is geen verplichting, omdat er
geen lidmaatschap aan vast zit. Er komen
ondernemers van Almere tot Zwolle en
van Harderwijk tot Lemmer. Van éénpitter
tot manager. Ook mensen die overwegen
voor zichzelf te beginnen, zijn welkom.’ •
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Totaalleverancier

De manier van werken is bij StudioTof!
in 16 jaar erg veranderd. Zo gingen
in de begintijd de drukproeven nog
per koerier en in 1996 bouwden
ze de eerste website in eenvoudig
html. Zowel Henk als Mieneke zijn
op de digitale trein gestapt en zijn
blijven leren om bij te blijven en
totaalleverancier te kunnen zijn voor
hun opdrachtgevers.
Henk houdt zich bezig met de
procesmatige kant van het bedrijf
en de techniek. Mieneke is het
creatieve en uitvoerende brein.
Die werelden komen samen als ze
creatieve concepten bedenken en
uitvoeren voor hun opdrachtgevers.

colofon
Bestuur
Voorzitter, Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
Vice-Voorzitter, Peter Dekker - peter@ovdd.nl
Secretaris, Hans Douma - hans@ovdd.nl
Penningmeester, Sieberen Sybesma - sieberen@ovdd.nl
Henk Slump - henk@ovdd.nl
Remko Bosma - remko@ovdd.nl
Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Edwin Helmantel - edwin@ovdd.nl
Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl

Communicatie & PR
Janke Bosma - communicatie@ovdd.nl

Secretariaat
Bea Mantel – info@ovdd.nl
Peseta 31, 8253 ER Dronten
Telefoon: 06 – 82 69 59 70

Handel & Wandel
Uitgever
Vormgeving, Druk en Verspreiding
PrintOnMedia bv.
Het Ruim 72, 8251 EP Dronten
Telefoon: 0321 - 321 185
E-mail: contact@printonmedia.nl
Oplage: 2.650 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten

agenda
juli

• 05 juli - zomerfeest
• 06 juli - bestuursvergadering / wouda installatietechniek
• 20 juli - redactievergadering handel & wandel
augustus

• 03 aug - betuursvergadering / terras shortgolf
• 03 aug - bestuurlijk overleg / gemeentehuis
september

• 07 sept - bestuursvergadering / wouda installatietechniek
• 07 sept - businessborrel / de klink biddinghuizen
• 20 sept - ondernemersacademie / de meerpaal
• 26 sept - vierde dinsdag van september
oktober

• 05 okt - bestuursvergadering / wouda installatietechniek
• 05 okt - redactievergadering handel & wandel
• 05 okt - bestuurlijk overleg / gemeentehuis
• 05 okt - businessborrel plus

Advertentie acquisitie
Martijn Horich, PrintOnMedia bv.
adverteren@handelenwandel.info

Redactie
Hoofdredactiie: Janke Bosma
Eindredactie: 	Rudolph Posthumus
Conferant tekst en communicatie
Redactieraad: 	Sieberen Sybesma, Huib Veldhuijsen
Carien van der Marel
Interviews:
Jessica van den Bergh, JES tekst
Kopij:

nieuwstips@handelenwandel.info

Beeldredactie en fotografie
Mischa Massink, Fotostudio Wierd

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.

bedrijfsmatig

Thuis in vastgoedland

De makelaars & taxateurs van VSO maken elke dag dé perfecte match tussen vastgoed en bedrijf.
De afgelopen zesentwintig jaar heeft VSO naam gemaakt in de agrarische makelaardij om van
daaruit ook de segmenten bedrijfshuisvesting, beleggen in commercieel vastgoed en vrijstaand
wonen te bedienen. Het team adviseert, taxeert en bemiddelt bij de huur en verhuur en aan- en verkoop van onroerend goed.
Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem contact op met ons kantoor.

Kantoor Dronten

Kantoor Emmeloord

Kantoor Kampen

Kantoor Almere

T 0321 - 318 318

T 0527 - 20 33 55

T 038 - 344 64 04

T 036 - 30 30 938

www.vsomakelaars.nl
www.vsomakelaars.nl
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WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

TALLER
EN
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Milieuvriendelijk ondernemen
met zonnepanelen
WOUDA
zonnepanelen
· Uitstekend rendement
· Verduurzaming bedrijfsvoering
· Fiscale voordelen*
· Salderen voor installaties tot 3x80A*
· SDE+ subsidie voor installaties >3x80A*

Profiteeer
van d soverheirding
stimule

*Op onze website staan de stimuleringsregelingen www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

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’.

Een berekening van uw voordeel?

Neem dan contact op met Jan de Boer (0321) 386052 of mail hem op j.deboer@wouda.nl.

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

www.wouda.nl

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

