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‘Het beste terras van
Flevoland, tiende in de
Landelijke terassentest’
Het businessmagazine van OVDD voor alle ondernemers in de gemeente Dronten

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
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Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling
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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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‘Een hoop bedrijvigheid…’
hester vroegop | voorzitter ovdd
Op het moment dat deze column op papier wordt gezet, is
het nog hoog zomer, in Dronten wordt de 26e editie van de
Meerpaaldagen gevierd, het Lowlands festival viert dit jaar
z’n 25 jarig jubileum, de Meerpaal bestaat dit jaar 50 jaar
en viert dit in september. Er gebeurt wél wat in de gemeente
Dronten, het brengt in ieder geval een hoop bedrijvigheid.
De zomer geeft volop tijd om terug te blikken op de afgelopen maanden.
Dat hebben we al met u gedaan tijdens de algemene ledenvergadering
in juni, voorafgaand aan de ‘Wij draaien het om avond’. Hier ontmoetten
we als ondernemers de lokale politici, gingen met elkaar in dialoog over
de stand van zaken in Dronten. Wat is er de afgelopen jaren bereikt en
wat zouden we graag gedaan krijgen in de komende jaren. Een avond
om input te kunnen leveren aan de politieke programma’s van de diverse
politieke partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018. Wat daarbij vooral heel duidelijk naar voren kwam is dat wij als
Dronter ondernemers zo ongelofelijk trots zijn op ons mooie dorp. We
hebben met elkaar vastgesteld dat er een goed ondernemersklimaat
heerst. We hebben vitale centra nodig binnen de diverse kernen, en
daarbij ambtenaren en bestuurders met lef. Mensen met hart voor
Dronten, die buiten de kaders durven te denken èn vooral te handelen.
Graag zien we de geleverde input terug in de diverse programma’s, we
zijn benieuwd hoe ondernemend dit opgepakt gaat worden, met trots
en lef!
Er is een hoop bedrijvigheid in de gemeente. Neemt u wel eens op
de rotonde van de Overijsselse weg de afslag naar de Poort? Wat
daar uit de grond wordt gestampt … gaaf om te zien hoe gevestigde
ondernemers uit de gemeente een nieuwe plek hebben weten te
vinden. De oude vestigingen hebben alweer een nieuwe bestemming
gekregen, van leegstand is hier dus geen sprake. De economie trekt
aan, het gaat weer beter, steeds meer mensen zijn er nodig op de
arbeidsmarkt. Het is en blijft lastig om goed gekwalificeerd technisch
personeel te vinden of vast te houden binnen onze ondernemingen.
Daar ligt echt een uitdaging voor ons allemaal, voor zowel ondernemers,
het onderwijs als de overheid. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt blijft
daarmee een actueel thema. Tegelijkertijd ligt er voor ons allemaal nog

steeds de maatschappelijke opdracht om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te verwelkomen binnen onze organisaties of ondernemingen.
Het was al jaren een goed gebruik om als OVDD in september de
4e dinsdag voor u, als onze achterban, te organiseren. Dit jaar zal er
opnieuw een informatieve en interactieve avond worden georganiseerd in
september; door leden van onze vereniging. Zij hadden een aantal ideeën
en kwamen bij ons met de vraag of zij de avond eens ‘anders dan anders’
konden invullen. Gelukkig leven we in een vrij en democratisch land, gaaf
om de betrokkenheid van u als leden op deze manier te mogen ervaren. We
zijn heel benieuwd waar we als leden van de OVDD op getrakteerd worden
op dinsdag 26 september. Spannend vinden we het wel, als ondernemers
houden we ook graag zelf de ‘touwtjes in handen’…
Namens het bestuur hoop ik u, het komende najaar tijdens een van de
bijeenkomsten te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom, zodat we
met uw input de belangen van ondernemend Dronten zo goed mogelijk
kunnen behartigen.

Hester

Reageren?
hester@ovdd.nl

Nieuwe leden aan het woord

daarover praten zij

In elke Handel & Wandel hebben nieuwe leden de mogelijkheid
zichzelf voor te stellen. In deze editie stellen twee nieuwe leden
zich voor.

De infrastructuur van de gemeente Dronten is een onderwerp van
gesprek. Onder andere Roggebot, Biddingringweg en de aansluiting
bij Swifterbant naar het zuiden hebben onze aandacht.

De heer Marcel Cools

Verder zoeken we Urk en de Noordoostpolder op. Tijdens de
gezamenlijke Summer After Party op 28 september kunt u actief
terugkijken op het afgelopen half jaar en proosten op wat komen
gaat.

AV Facilities heeft alles in huis op het gebied van video, geluid en
licht. Zowel voor verhuur als voor verkoop.
‘AVF is een samenvoeging van kennis uit onder andere de Media
Productie kant. Onze opgebouwde kwaliteiten zijn ontstaan tijdens
events en producties. De vraag naar geluid- en videofaciliteiten is bij
ons enorm toegenomen, waardoor wij onze bedrijfsactiviteiten en
-naam hebben gewijzigd.
AV Facilities in een nieuw jasje en klaar voor de toekomst! Flexibiliteit, kwaliteit en service zijn de sleutelwoorden waarmee we groot
zijn geworden.’

De avond ‘Wij draaien het om’ wordt actief geëvalueerd met politiek
en deelnemende ondernemers. Verderop in deze H&W wordt
aandacht besteed aan dit onderwerp.
Daarnaast zijn we druk bezig met het vastleggen van het protocol
voor de verkiezing Onderneming van het Jaar. In de loop van
september wordt u daar verder over geïnformeerd.

AV Facilities, Swifterbant

Of het nou gaat om kleine of juist om grote stedelijke events; AV
Facilities heeft alle video, geluid en licht faciliteiten in huis.
Mevrouw Jeanette Kok

EQUESS corporate coaching
‘Een onderneming kan groeien, als de ondernemer zelf ook blijft
groeien’ In onze veranderende maatschappij wordt het essentieel
om met regelmaat stil te staan bij jouw persoonlijk leiderschap;
ben je stuurman van jouw leven? Veranderingen komen alleen
tot stand wanneer eigenaarschap en betrokkenheid is verankerd
in jezelf. Dit geldt ook voor organisaties. Verandervraagstukken

nieuwe
leden

• equess corporate coaching,
dronten

Mevrouw Jeanette Kok

• roy’s rose compass®,
swifterbant

Mevrouw Reinhilde van
Zutphen-De Roy

• av facilities, switerbant
De heer Marcel Cools
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behoren tot de kerntaken van het leiderschap en daarmee kan
verandering makkelijker gedragen worden door anderen.
EQUESS helpt professionals vanuit eigen kracht hun successen
in werk te vergroten en hiermee anderen te inspireren.
De dienstverlening van EQUESS richt zich op persoonlijke en
ook organisatie coaching. Items bij persoonlijke coaching zijn onder andere - vastlopen in communicatie en samenwerking met
anderen – stellen van prioriteiten – maken van keuzes – vinden
van balans werk/privé.
Organisatiecoaching richt zich op organisatievraagstukken gericht op het menselijk aspect. Aanleiding kan zijn; -bedrijfsopvolging, -tegenvallende bedrijfsresultaten, -doorvertaling van missie
naar concreet gedrag (performancemanagement).
‘Als HR-professional heb ik ervaring in de zakelijke dienstverlening met vraagstukken rondom het menselijk aspect. Het aspect
wat van grote invloed is op het al dan niet slagen van de missie
van de organisatie. De vele coachende gesprekken hebben ertoe bijgedragen dat ik mijn passie verder ben gaan vormgeven
in een eigen praktijk genaamd EQUESS. Voor meer informatie,
verwijs ik naar mijn website www.equess.nl of spreek mij aan als
we elkaar treffen op een van de bijeenkomsten van OVDD!’
EQUESS werkt volgens ethische gedragscodes en is geregistreerd bij NOBCO en EMCC. Daarnaast is Jeanette Kok career
coach bij het Carièrrecafé. •

OVDD’s Vierde Dinsdag
van september
Op de dag dat deze Handel & Wandel bij u op de deurmat valt,
zal de Vierde Dinsdag van September van OVDD ’s avonds
plaatsvinden. Dit jaar wordt de avond ‘anders dan anders’ en de
organisatie is in handen van leden van onze vereniging. In de volgende Handel & Wandel zal een verslag van deze avond staan. •

Verhuizing Bangma
Aan de Cellebroederspoort op industrieterrein de Poort van
Dronten is de afgelopen maanden hard gewerkt om het nieuwe
bedrijfspand van Bangma Verpakking te realiseren.
Bijzonder aan de bouw van dit project is dat Bangma zich
hard heeft gemaakt om zoveel mogelijk met lokale en

regionale partijen samen te werken. Een mooi voorbeeld van
samenwerking en hoe je als bedrijven elkaar kunt versterken.
Tijdens het schrijven van deze Handel & Wandel was Bangma al
begonnen met het verhuizen van onder andere de pallets vanuit
de verschillende locaties naar het nieuwe magazijn. Op vrijdag
25 augustus is de verhuizing afgerond.
OVDD feliciteert Bangma Verpakking van harte met de
verhuizing naar het nieuwe pand. •

Slump Catering & Events
bestaat 30 jaar
Dertig 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 jaren flinks is uitgebreid: momenteel
heeft het bedrijf een oppervlakte van circa 3500m2.
Speciaal voor relaties en ondernemers werd dit jaar de Slump
Tasty Thirties georganiseerd: tijdens dit event werden nieuwe
feestconcepten gepresenteerd. De loods werd omgetoverd tot
een ware foodhall met verschillende ruimtes, met elk hun eigen
thema, eettentjes en aankleding. Van een bierhal tot eat & meatbar en tot de yoghurt & fruitbar, waar gasten een eigen smoothie
konden maken op de smoothiefiets.
De cateraar viert het hele jaar door feest. Zo hebben zij eerder
dit jaar een open dag georganiseerd, zijn er via de sociale media
kanalen leuke prijzen te winnen en brengen zij in oktober van dit
jaar een speciaal en eenmalig magazine uit.
Wij feliciteren Henk Slump en zijn team van harte met het 30 jarig
bestaan. •

Ondernemerspunt Dronten
Het eerste jaar van het Ondernemerspunt Dronten zit erop.
Na de evaluatie bleek dat er wel belangstelling was, maar niet
in de aantallen zoals verwacht. De fysieke aanwezigheid op het
Serviceplein van de Bibliotheek in De Meerpaal is daardoor niet
nodig. Het Ondernemerspunt zal naar alle waarschijnlijkheid in
een online vorm doorgaan. Gemeente Dronten bespreekt met
de diverse partijen de mogelijkheden. Zodra er meer bekend is,
laten wij u dat weten. •

Opening HK Living
Op 23 juni vond de opening plaats van het nieuwe pand van
HK Living. Ook HK Living heeft met diverse lokale partijen de
verbouwing van het pand gerealiseerd. Door samen te werken
met lokale ondernemers, geef je bewoners én bedrijven van de
gemeente waar je woont en werkt de gelegenheid trots te zijn op
jouw bedrijf. De opening was een groot feest en Sander en Emile
Hetsen kijken trots terug op een zeer geslaagd openingsfeest.

95 Jarig bestaan
Aannemersbedrijf Bramer B.V.
Aannemersbedrijf Bramer B.V. viert dit jaar haar 95-jarig
jubileum, samen met het personeel is hier bij stil gestaan op
28 juli jl. Sinds de oprichting in 1922 door de heer J.B. Bramer
is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het
gebied van ontwikkelen en bouwen van vastgoed.
Bramer B.V. is nog steeds een familiebedrijf. Het bedrijf is in
1922 opgericht, door de heer J.B. Bramer, en dus 95 jaar “jong”.
De derde generatie van de familie Bramer, de heren J.B. Bramer
en P. Bramer, zijn thans nauw betrokken bij en actief binnen het
bedrijf.
Het Bramer-concern heeft een verantwoorde groei doorgemaakt
en zich ontwikkeld tot een “ontwikkelende bouwer” die op
vele terreinen en in een belangrijk deel van Nederland actief
is. Begonnen in Vriezenveen heeft het bedrijf daarnaast ook
vestigingen in De Wijk, Dronten en Geesteren (Ov.).
In de jaren die voor ons liggen streven wij naar een regelmatige
en verantwoorde groei en het bieden van werkgelegenheid aan
onze vaste kern van ruim 75 medewerkers. •

HK Living is een interieurlabel dat haar producten zelf ontwikkelt.
Zij levert aan meer dan 1.400 verkopende retailers wereldwijd.
Emiel Hetsen: ‘We zijn een stoer, typisch Hollands merk en dat
spreekt voornamelijk in het buitenland erg aan. Het heeft ons
gebracht waar we nu zitten, met de realisatie van dit prachtige
pand.’
Namens OVDD van harte gefeliciteerd met de opening van het
nieuwe pand. •

It is a talent to know
how to play

Kind zijn; spelen, lachen, zelfverzekerd, creatief, communiceren
zonder taal, openhartig zijn en zonder hindernissen. Met
deze visie heeft Marco Lankman 10 jaar geleden Instore Kids
Corners als internationale onderneming opgericht.
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uit het

gemeentehuis
Onze goed doordachte speelconcepten zijn ontworpen in
onze eigen fabriek. In de studio ontwikkelen wij onze eigen
software voor kinderen voor de playtouch en ook apps.
Mooie producten kunnen alleen gemaakt worden met
hoogwaardige materialen, die allen voldoen aan de hoogste
normen , Wij leveren complete kinderhoeken aan van schets
tot 3D die gericht zijn op veiligheid en optimaal speelplezier.
Het kind staat centraal in alles wat wij willen bereiken.

Nieuwe directie gemeente
Gemeente Dronten heeft een nieuwe directie. Sinds april heeft
de organisatie een directie verdeeld over drie vakgebieden,
onder voorzitterschap van interim gemeentesecretaris Daan
van der Spek. De gemeente wil zo meer daadkracht dichter op
de vakafdelingen borgen.

Met grote passie en veel liefde, werkt Marco Lankman
samen met een enthousiast team, welke samen een visie voor
ogen hebben en één weg bewandelen, om een gezamenlijke
droom te verwezenlijken; Een wereld, waar mensen lachen,
respectvol zijn en vooral zichzelf kunnen zijn door te spelen.
Wij zijn er om de wereld mooier en speelser te maken. Dit
kunnen wij niet alleen, maar moeten wij samen doen! Hij
neemt ons mee op ontdekkingsreis naar een wereld waar we
onszelf mogen zijn, onze eigen talenten mogen ontdekken,
grenzen kunnen verleggen, onszelf kunnen verbazen en waar
we er aan worden herinnerd hoe het was om kind te zijn.
Door onze krachten te bundelen komen wij tot ontwerpen
die elk een verhaal vertellen, die iedereen meeneemt naar de
magische wereld, waar Instore Kids Corners u herinnert aan
uw periode als kind!
Wij als team zijn blij met een passievolle ondernemer, die al
10 jaar een inspirerend voorbeeld is voor ons alle. •

Daan van der Spek: ‘Mee-ontwikkelen met de omgeving’. Foto: Dick van de Graaf.

‘Veel belangrijker dan de structuur is de cultuur. Daar besteden we
veel aandacht aan. Omdat wij net als elke andere organisatie met
de omgeving moeten ‘mee ontwikkelen’. Voor het gemeentebestuur
betekent dit dat de directie op de deelgebieden voor hen direct
aanspreekbaar is. De directie wordt nu gevoerd door Daan van
der Spek (algemeen directeur), Marjanneke Wiegerinck (Sociaal
domein), Berto Smit (Ruimtelijk domein en dienstverlening) en
Vanessa Gosselink (Bedrijfsvoering). De organisatie kan daardoor
met minder lagen werken. Voor het contact dat u heeft met de
gemeente verandert er niets, anders dan dat u op termijn merkt dat de
organisatie nog efficiënter de gevraagde dienstverlening kan bieden.
Gemeentesecretaris Ronald Kool en directeur strategie Hans Hiehle
hebben deze zomer afscheid genomen van de organisatie.

Meer DaN
groeN alleeN

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

www.fotostudiowierd.nl

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking
integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

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

"Reken maar dat
we in Flevoland
kunnen ondernemen"

Voor elk
goed plan

vinden wij
de weg

Dus kom maar op met dat plan
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.

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

Ontdek hoe het werkt op Rabobank.nl/kommaarop
Een aandeel in elkaar
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verkiezing onderneming van het jaar wordt aangepast
De verkiezing Onderneming van het Jaar is ondertussen in volle gang.
Op 1 september heeft u een mail ontvangen met de vraag bedrijven
voor te dragen die volgens u in aanmerking komen om Onderneming
van het Jaar te worden. De ‘lijnen sluiten’ op 1 oktober; mocht u nog
iemand voor willen dragen u heeft nog een paar dagen de tijd!
Wie wordt onderneming van het Jaar?
U kunt dit jaar voor het eerst ondernemingen voordragen in drie
categorieën. Deze categorieën zijn te vinden op onze website. U
kunt een bedrijf voordragen voor één categorie, bij voorkeur met een
motivatie waarom u dit bedrijf voordraagt. Natuurlijk mag u per categorie
meerdere bedrijven voordragen. Kent u bedrijven of heeft u zelf een
bedrijf dat een bijzonder prestatie heeft geleverd, een bijzondere startup of ZP’er die talentvol is, een bedrijf dat duurzaam onderneemt of een
bedrijf dat om een andere reden uw favoriete onderneming is? Draag
deze onderneming voor!
Waarom aanmelden?
Winnaars kunnen, naast de waardering die zij als bedrijf krijgen, meer
naamsbekendheid opbouwen door de publiciteit rondom de verkiezing.
Evaluatie verkiezing en aanpassingen
Vorig jaar is de verkiezing weer gehouden, na een jaar weg te zijn geweest.
Bij deze verkiezing werd er voor gekozen de genomineerden niet
bekend te maken. Van diverse leden hebben wij hierover opmerkingen
gekregen. Het werd als erg jammer ervaren dat men niet wist welke
bedrijven genomineerd waren. Daarom hebben we in één van onze

nieuwsbrieven gevraagd naar jullie ervaringen en eventuele tips. Van
diverse leden hebben wij hierop een mail mogen ontvangen. Ook zijn
er gesprekken met diverse mensen geweest, waarna in kleiner comité
verder gesproken is over het verloop van de verkiezing. Gebleken is,
dat er in ieder geval positief tegen een verkiezing Onderneming van het
Jaar wordt aan gekeken.
De verkiezing zal daarom, zij het met een paar aanpassingen, gewoon
weer plaatsvinden. Tijdens de businessborrel van 7 december worden
de genomineerden bekend gemaakt en vindt publicatie plaats op
onze online kanalen. Daarnaast zijn er meerdere categorieën in het
leven geroepen; de categorie TOP onderneming blijft. De winnaar
in deze categorie mag er voor kiezen om de gemeente Dronten te
vertegenwoordigen tijdens het Flevopenningengala. Daarnaast is
er een categorie voor de veelbelovende starter of Z(Z)P’er met 1-4
medewerkers. En er is een categorie beste detaillist, hiermee gaan we
jaarlijks op zoek naar de beste detaillist uit de gemeente Dronten.
Verder is het protocol van de verkiezing tegen het licht gehouden en
aangescherpt in samenwerking met notaris De Wilde - de Ligny. De
procedure van de verkiezing en de vragenlijst die naar de voorgedragen
bedrijven wordt gestuurd, is beoordeeld en aangescherpt door Erik
Schaap, Gé Groenenboom en Jan Willems.
De prijsuitreiking vindt traditioneel plaats tijdens het jaarlijkse OVDD
Nieuwjaarsfeest.
Op onze website kunt u de procedure, criteria en het aanmeldformulier
voor voordrachten vinden: www.ovdd.nl/onderneming-van-het-jaar •

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

Plantweg 17 • Biddinghuizen • 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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bedrijf

‘Naud Rommens nieuwe
eigenaar Flipse Makelaardij’
Bertus Flipse heeft zijn bedrijf na bijna 30
jaar overgedragen aan Naud Rommens. De
register makelaar/taxateur is al sinds 2006
in dienst bij Flipse en is blij dat hij deze
kans heeft gekregen. ‘Ik ben nu 35 jaar,
een mooi moment om deze stap te maken.’
Rommens kiest er bewust voor om Flipse
Makelaardij op de gevel te laten staan. ‘De
naam staat voor kwaliteit en is voor vele
Drontenaren herkenbaar. Voorlopig blijft
Bertus gewoon bij het bedrijf betrokken en
daar ben ik erg blij mee.’
De familie- en vriendenkring van Naud
Rommens kent behoorlijk wat ondernemers.
In zijn studententijd had Naud samen met zijn
neef Joost Sweep al leuke ideeën voor het
opstarten van een bedrijf. ‘Dat ondernemen
sprak mij altijd al wel aan.’ Toch hebben zij
zich in eerste instantie beide op hun studie
gericht. Op advies van vader Rommens
koos Naud voor een technische opleiding.
‘Dat commerciële zagen ze wel bij mij, maar
mijn vader vond het belangrijk dat ik ook de
technische en inhoudelijke kennis beheerste.
‘Dan weet je wat je verkoopt.’ Dus koos ik
voor bouwkunde en daarna voor makelaardij.
Hij heeft absoluut gelijk gekregen. Bouwkunde
helpt mij enorm in dit vak. Ik weet waar ik het
over heb.’
Eerlijk en direct
Als de makelaar praat over zijn vak, volgt er
een gepassioneerd verhaal en gaan de ogen
stralen. ‘Wij staan voor een eerlijk advies.
Zo missen we weleens een opdracht omdat
we te eerlijk en te direct zijn. Dat is dan niet
anders. Het is in niemands belang om iemand

naar de mond te praten om zo de opdracht
te scoren. Wij hebben een lange termijnvisie.
Wij beseffen erg goed dat onze klanten
op basis van onze adviezen serieuze en
belangrijke beslissingen nemen. Eerlijkheid
duurt dan toch het langst!’
Mensen helpen
De diversiteit in huizen en opdrachtgevers is
het leukste van het makelaarsvak, volgens
Rommens. ‘Je helpt mensen, daar word ik blij
van. Ik ben zeker niet de snelle verkoper. Een
huis kopen en verkopen is meestal een leuke
ervaring. Helaas kom je natuurlijk ook minder
leuke situaties tegen, bij een overlijden of een
scheiding bijvoorbeeld. Toch haal ik hier veel
voldoening uit. Als klanten daarna tevreden
zijn over de begeleiding, hebben wij ons werk
goed gedaan.’
Schoenmaker hou je bij je leest
Het wordt tegenwoordig steeds makkelijker
gemaakt om je woning onder de aandacht
te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
Facebook of andere onlinemogelijkheden.
Toch is het verkopen van een huis meer
dan een advertentie op Facebook. ‘Een
huis kopen of verkopen is een belangrijke
beslissing en doe je hooguit een paar keer
in je leven. Doe het goed en laat het over
aan experts. Zo moet je mij niet voor de klas
zetten, al weet ik best hoeveel 1+1 is. Ieder
zijn vak, daarom werken wij veel samen met
lokale partijen. We verwijzen graag door, je
moet elkaar het brood gunnen.’ •

bedrijf
&handel
Je ziet een gelukkig
mens voor je
Na zijn opleiding HBO-makelaardij
kwam Rommens als stagiair binnen
bij Flipse. Na deze periode kreeg
hij meteen een vast contract. Toch
stond niet vanaf dag één vast dat
hij de zaak zou overnemen. ‘Bertus
heeft 4 kinderen, wat natuurlijk ook
opvolgers hadden kunnen zijn. Zij
hebben echter allemaal andere
ambities en zo kwam voor mij
de prachtige gelegenheid om dit
kantoor over te nemen.
De markt is op dit moment
erg goed en er liggen mooie
nieuwbouwprojecten op stapel.
Het is een geweldig moment voor
de overname. Tel daarbij op dat
iedere verkoop anders is en ik
graag maatwerk lever, en je ziet een
gelukkig mens voor je.’

ondernemers
aan het woord
helmantel

&

bügel

jager uitvaartzorg

advocaten

Els Jager

Hans Bügel

‘Een tweede kans!’
U hebt ongetwijfeld weleens van het begrip ‘in gebreke stellen’gehoord. Prachtig juridisch jargon waardoor advocaten indruk
kunnen maken op hun cliënten. Hoewel dat indrukmaken uiteraard
ook belangrijk is, is de inhoud, de betekenis van dit begrip, voor
uw dagelijkse praktijk, belangrijker dan u misschien op het eerste gezicht vermoedt. Het betekent namelijk dat u uw wederpartij,
veelal zakenrelatie, een tweede kans geeft om alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. De wettelijke systematiek is, dat
wanneer iemand niet doet wat is afgesproken, er sprake is van
een tekortkoming.
Als een tekortkoming schade oplevert, is de schadeveroorzaker
als uitgangspunt verplicht deze schade te vergoeden. Echter, daaraan is wel een voorwaarde verbonden. Als de prestatie alsnog kan
worden geleverd dan is er alleen recht op vergoeding van schade
als er eerst gelegenheid is geboden de tekortkoming te herstellen. Er moet daarvoor een redelijke termijn worden gegeven. Pas
wanneer er niet binnen de termijn van de ingebrekestelling wordt
gepresteerd, komt de schuldenaar in verzuim te verkeren. Vanaf
dan is er ook schadeplichtigheid en eerder niet. En het niet ingebreke stellen kan juridisch verstrekkende gevolgen hebben, omdat
als de rechtbank vaststelt dat er niet ingebreke is gesteld ook de
grondslag aan een schadevergoedingsvordering komt te ontvallen. Dan zal de rechtbank dus overwegen dat de schuldeiser de
schuldenaar niet in de gelegenheid heeft gesteld alsnog deugdelijk
na te komen en de schadevordering dus afwijzen. Op de systematiek bestaan uiteraard de nodige nunaceringen en uitzonderingen,
maar een verstandige ondernemer doet er goed aan bij wanprestatie van de wederpartij eerst juridisch advies in te winnen bij de
advocaat voordat er actie wordt ondernomen. U zult niet de eerste
zijn die bij een verkeerde juridische aanpak de schade door de
wederpartij niet vergoed krijgt.

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

‘Duurzaam ondernemen’
Vroeger of later moet iedere ondernemer er over nadenken. Hoe
maak je je onderneming klaar voor de toekomst? Duurzaamheid
is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van je bedrijfsplanning.
Duurzaam ondernemen kan variëren van nadenken over zonnepanelen
op het dak van je bedrijf, het aanbrengen van isolerende materialen in
je bedrijfspand, of zoals in de uitvaartbranche steeds vaker aandacht
krijgt; de duurzame uitvaart aanbieden. Wat is een duurzame uitvaart
nou precies? Nou, dat kan alles zijn wat niet een zware wissel
trekt op het milieu. Dit laat zich vertalen naar een kist gemaakt van
polderhout, die bieden wij al reeds langere tijd aan in ons assortiment
van grafkisten. Ook het aanbieden van de diensten van andere lokale
ondernemers, bijvoorbeeld de lokale bloemisten, lokale catering
bedrijven, het gebruik van gebouwen binnen de eigen gemeente
grenzen in tegenstelling tot die diensten betrekken van buiten de
polder. Flevolands appelsap is natuurlijk ook veel lekkerder! Broodjes
van de eigen échte bakker smaken toch iets beter! Maar toch ontkom
je er niet aan dat, als er grotere afstanden overbrugt moeten worden,
je daarvoor een rouwauto moet gebruiken, en helaas is er nog geen
volledig elektrische rouwauto op de markt. Zelfs een hybride rouwauto
is er nog niet voor zover ik weet, maar ik zal het eens aankaarten bij
de ondernemer die rouwauto’s op maat maakt. Want ook daar zijn
maatwerk en de wensen van de klant van groot belang. Helaas ten
onrechte heerst de gedachte dat duurzaam ook duurder is, ik wil
graag hier bepleitten dat dit niet zo is. De eerder genoemde polderkist
is echt niet veel duurder dan een minder duurzaam geproduceerde
kist. Maar al ben je super duurzaam, als de klant het niet kiest, dan
houdt het op. Dus als uitvaartbegeleiders proberen we in alle stappen
die je doorloopt bij het plannen en realiseren van een uitvaart, de
families keuzes te geven, waaronder duurzame keuzes!
Dat is de soort maatwerk waar we bij Jager Uitvaartbegeleiding voor
staan, en wat in combinatie met de vele jaren ervaring, kennis én
kunde aanwezig binnen ons bedrijf een unieke dienstverlening geeft.
Ondernemen en duurzaamheid kunnen dus goed samen gaan, dat
hebben we inmiddels al 20 jaar lang bewezen.
Jager Uitvaartbegeleiding / Het Afscheidshuis
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl / 0321-316174
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‘Geduld is …’
jaap kodde
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ontdekten vele
automobilisten de doorgaande routes in Flevoland.
Mooie - meestal rechte - wegen waren toch prachtig, ‘dat schiet
tenminste op’, was de redenatie van de weggebruikers.
De polder konden we wijds inkijken, de aanplant van de bossen
en bomen langs de wegen waren voor het gezichtsveld nog geen
grote belemmering.
Het woord ‘polderblindheid’ uit die tijd is bij vele inwoners van
Dronten zeker nog bekend, zware verkeersongevallen waren niet
aan de orde van de dag, maar we werden er toch regelmatig mee
geconfronteerd.

meerdere gedeelten in de wijk de gilden gebouwd gaan worden die
gebruik gaan maken van deze rotonde. Is ons wegennet in en buiten de
kernen dan zo gevaarlijk? Het antwoord is nee.
Laten we goed de aandacht op gevaarlijke punten houden en
oplossingen zoeken als het nodig is zodat we, in wat voor vorm dan
ook, kunnen zeggen dat Dronten een veilig wegennet heeft en het
woord aan de weggebruiker is om hier ook zo mee om te gaan.
Dus niet te veel extra waarschuwingsborden van ‘Matig Uw snelheid’,
‘gevaarlijke kruising’ of extra drempels? Het is geen geheim dat onze
burgemeester juist veel minder verkeersborden wil in onze gemeente.

Mobieltjes hadden we toen gelukkig nog niet, anders hadden de
verkeersongevallen zeker veel groter in aantal kunnen zijn.
We kunnen nu de mobieltjes wel de vijand van de weggebruiker
gaan noemen.

Buiten de bebouwde kom zien we de nodige reuring.
De aanleg van de Passage aan de noordkant van de kern Dronten heeft
de laatste maanden in rap tempo het polderlandschap veranderd.
Weer een belangrijk stukje in ons wegennet.

Geduld in het verkeer was in die tijd beter dan nu, daar zijn we
het toch allemaal wel over eens. Gevaarlijke kruispunten zijn in de
loop de jaren aangepast om de polderblindheid tegen te gaan en
de rotondes deden zowel binnen als buiten de bebouwde kom hun
intrede. Is nu alles opgelost? Dan is mijn antwoord: nee!

Grote borden gaven aan dat begin dit jaar de Gedeputeerde van de
provincie en de Wethouder van onze gemeente met de kruiwagen en
schop aan de slag gingen. Mijn gedachten waren in eerste instantie dat
het dan wel een langdurig project zou gaan worden. Het lijkt mij dat we
die borden maar gaan bewaren voor een volgend project.

Het lijkt er op dat we een zogenaamde ‘rotonde blindheid’ krijgen.
De auto’s worden nog steeds sneller en daar wordt binnen maar
ook buiten de bebouwde kom goed gebruik van gemaakt. Maar ja,
dat past ons toch allemaal; snel van A naar B … maar niet beter.
Kop-staart botsingen bij het aanrijden van rotondes zijn trouwens
wel aan de orde van de dag.

U vraagt zich dan natuurlijk af waar …
Ik hoor de suggesties wel, maar let wel ook hierbij dat geduld een
schone zaak kan zijn.

We zijn in Dronten West bij de rotonde GildepenningdreefMuntmeesterdreef toch al goed met de neus op de feiten gedrukt,
een zeer gevaarlijke rotonde waar geduld van de automobilist een
schone zaak zal moeten zijn en wat te denken nu de bouw van

Jaap
Reageren?
info@ovdd.nl

ovdd interview

Avondje ‘omdraaien’ succes in ogen van
politici en ondernemers

‘De politieke partijen van relevante informatie voorzien; waar zij wat aan hebben voor het
schrijven van hun programma’s. Naar elkaar luisteren en de dialoog met elkaar aangaan.’ Dat
was de doelstelling van de avond ‘Wij draaien het om’ die op 21 juni 2017 plaatsvond in de
raadzaal van het gemeentehuis in Dronten. Als OVDD zijn wij benieuwd hoe deze avond door
ondernemers en politiek is ervaren. Is het format van de avond een goede manier om naar elkaar
te luisteren en elkaar te informeren? OVDD’s Handel & Wandel stelde vier vragen aan twee
deelnemende ondernemers, twee politieke partijen die aanwezig waren en de gespreksleider
van de avond.

statistieken
Datum: 21 juni 2017 | Georganiseerd door: OVDD | Aantal stellingen: 5 |
Tijd per stelling: 15 minuten | Aantal deelnemers: 5 politici, 24 ondernemers
en 1 gespreksleider.

Is het voor herhaling vatbaar?
Op de vraag of het format van de avond
verder uitgewerkt kan worden en deze
avond voor herhaling vatbaar is, werd
unaniem positief gereageerd. ‘Het is
goed om elkaar op een gerichte manier te
ontmoeten en dit is leerzaam voor beide
kanten!’, volgens de VVD.
Johan Massier: ‘Het is een format waarbij
politici in een andere stand worden gezet.
Ondernemers worden van de tribune
gehaald en zij krijgen de kans hun krachten
op een andere manier te bundelen. In het
format is ruimte voor beide partijen om
kort te reageren.’
‘Het is goed om in de samenleving te staan,
dus ook midden tussen de ondernemers’,
aldus Albert Bleijenberg. ‘Ja’, zegt ook
Lennard Duijvestein, ‘maar er zijn wel
verbeteringen mogelijk’.

Omgedraaid
Op woensdag 21 juni draaide OVDD het een
keer om. De politici van Gemeente Dronten
zaten in de raadzaal op de publieke tribune
en de ondernemers op de zetels van de
raadsleden. Voor OVDD een interessante
en ook een beetje spannende avond; zou
het format dat is gekozen werkbaar zijn?
En kunnen de politici ook daadwerkelijk
wat met deze manier van informeren?
Dit artikel is geen inhoudelijke evaluatie,
maar een verkenning onder een paar
ondernemers, politici en de gespreksleider
hoe zij de avond hebben ervaren. Handel
& Wandel sprak met Jonquille Schepel van
Gavi Wijnkopers, Lennard Duijvestein van
Landgoed Roggebotstaete, Trudy Stoker
van de VVD, Albert Bleijenberg van Groen
Links en gespreksleider Johan Massier.

Wat kunnen we anders doen?
Jonquille Schepel gaf aan dat er wat meer
tijd per onderwerp mocht komen, zodat
er wat langer doorgepraat kan worden. ‘Er
ontstonden mooie discussies, die omwille
van de tijd afgerond moesten worden en
dat was jammer.’
Groen Links wil graag dieper op de
onderwerpen in kunnen gaan en zij
merkten op dat zij van tevoren graag
willen weten welke onderwerpen
er besproken worden. ‘Er was geen
ruimte om je wat uitgebreider te
uiten en dat vond ik jammer’, zegt
Albert Bleijenberg. Johan Massier
stelt voor om na te denken over

maximaal drie onderwerpen, zodat
er breder ingegaan kan worden op de
berichten door de ondernemers. Ook
is hij voorstander van meer ruimte voor
de nazit. De VVD merkt ook op dat
de definitieve uitnodiging laat binnen
kwam.
Keuzes maken
Raadsleden krijgen veel uitnodigingen
en dat betekent keuzes maken.
Kleinere fracties zijn dan wellicht al
‘volgeboekt’ en kunnen soms niet
aanhaken. Ook gaf VVD aan dat zij ook
best eens onderwerpen hebben waar
ze de mening van ondernemers over wil
horen. Misschien naast ondernemers
ook politici een onderwerp in laten
brengen? Lennard Duijvestein oppert
ook het idee om politici onderwerpen
in te laten brengen. Daarnaast vult hij
aan: ‘De onderwerpen die naar voren
gebracht worden, mogen meer van
elkaar verschillen, waardoor er meer
ondernemers aan willen haken’.

ovdd interview

Wat vond u goed aan de avond?
‘Bij elkaar komen in het burgerhuis van
Dronten, waarbij de ondernemers in
de raadzaal zitten en de politici op de
tribune, is goed. Dat onderdeel zeker zo
laten’, is de mening van Johan Massier.
Groen Links ondersteunt dit volledig en is
blij met het initiatief van OVDD om een
dergelijke avond te organiseren. Ook VVD
geeft aan dat het fysiek de raadsleden op
de tribune plaatsen een goed idee is. ‘De
dagvoorzitter was een goede keuze en de
onderwerpen waren goed en zorgvuldig
gekozen’, zegt Trudy Stoker. Dezelfde
mening is Jonquille Schepel toegedaan.
‘Het was fijn om op deze manier politici
ons standpunt duidelijk te maken, we
communiceerden open met elkaar en er
was begrip voor elkaar. Ondanks dat we
het niet altijd eens zijn met elkaar’.

Lennard Duijvestein vindt het goed dat er
ruimte is om te reageren op een stelling en
het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan.
Op deze manier kunnen de onderwerpen
op tafel komen.
Heeft u suggesties om tot goede
onderwerpen te komen?
Tijdens de avond werd duidelijk dat onderwerpen elkaar op sommige vlakken raakten.
Dat bracht ons op de vraag of er tips zijn
hoe we samen tot goede onderwerpen
kunnen komen. ‘De onderwerpen raakten
elkaar en dat was soms wat jammer.
Als we elkaar als ondernemers beter en
uitgebreider vooraf informeren, kunnen we
dit voorkomen’, is de reactie van Jonquille
Schepel. Ook Lennard Duijvestein geeft
aan dat het beter is om de onderwerpen
met elkaar voor te bespreken en samen

de juiste thema’s met elkaar te bepalen.
‘Hierin zou de politiek ook een rol kunnen
spelen’, zegt hij.
Groen Links werd direct enthousiast
en noemde een discussie over het
herbestemmen van de randen van het
winkelcentrum en een mogelijk compacter
winkelcentrum als voorstel. Daarnaast
gaf Albert Bleijenberg aan dat het
wellicht een idee is om meer gestuurd
onderwerpen op de agenda te krijgen.
Johan Massier beveelt aan om stringenter
voor te bereiden en van te voren thema’s
te kiezen. In de vorm van een brainstorm
kunnen ondernemers elkaar wijs maken
en daardoor de vraag ‘kun je hier iets mee
doen?’ beter voorbereid bij de politiek
neerleggen.
VVD legt direct de link naar de
sociaal economische agenda. ‘Die

CONCLUSIE
Een voorzichtige conclusie mag dus zijn dat de ‘Omdraai-avond’ voor herhaling vatbaar is.
In de raadzaal van het gemeentehuis met ondernemers in de zaal en politici op de tribune.
De totstandkoming van de onderwerpen heeft aandacht nodig. Graag horen wij ook de
mening van onze leden. Hebt u een suggestie of een vraag? Wij ontvangen uw reactie
graag op info@ovdd.nl met als onderwerp: ‘Omdraai-avond’.

staat bol van de onderwerpen die OVDD
ongetwijfeld aanspreken.’ Bereikbaarheid,
zichtbaarheid en acquisitie van de
gemeente Dronten zijn wat VVD betreft
rode draden waar veel onderwerpen aan
gelinkt kunnen worden. Trudy Stoker gaf
aan persoonlijk graag meer, en vaker, iets
over de SEA groepen te willen horen: ‘Daar
kunnen we met elkaar van leren’.
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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 risicoinventarisatie 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!
Univé Dronten
De Bolder 8, Dronten
088 – 18 15 000
Daar plukt ú de vruchten van!

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.

Reclame & Marketingcommunicatie

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

marketingcommunicatieadvies - projectmanagement - trafficmanagement

www.jammarketing.nl
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‘Selectie en Gunningscriteria’
niag | arthur van wijk
Elke aanbesteding bestaat uit twee delen. De selectie van de
inschrijvers en de gunning aan één inschrijver of combinatie
van inschrijvers. Voor deze beide delen van de aanbesteding
gelden verschillende criteria. Hiermee dient de inschrijver goed
rekening te houden want anders loop je het risico dat je al het
werk voor niets doet.
Allereerst de selectie
In deze fase van de aanbesteding is er maar één ding belangrijk.
Aantonen dat je geschikt bent om het werk/opdracht uit te voeren.
Het gaat de opdrachtgever er dan ook om te bepalen welke partijen hij, op basis van de gevraagde criteria, geschikt acht om het
werk/opdracht uit te voeren.
Het is dan ook van groot belang dat de inschrijver van te voren alle
selectiecriteria goed leest en nagaat of hij/zij hieraan kan voldoen.
Stel de opdrachtgever vraagt voor een werk dat het schildersbedrijf ervaring heeft met het schilderen en herstel van kozijnen aan
gemeentelijke- en rijks monumenten.
Als je als bedrijf wel ervaring hebt met de gemeentelijke monumenten maar niet met de rijs monumenten dan kun je helaas niet
voldoen aan dit criterium.
Er kan dan op basis van de gevraagde ervaring niet ingeschreven
worden want bij controle van de referenties valt het bedrijf af omdat het de ervaring mist.
Jammer …. Of toch niet? Niet direct, want zit er erg veel verschil
in de gevraagde werkzaamheden voor een gemeentelijk en rijksmonument? Als er geen verschil is dan kan de inschrijver vragen
waarom deze eis gesteld wordt. En of het mogelijk is te volstaan
met “ervaring met gemeentelijke en/of rijks monumenten”. Zo
kan er met selectiecriteria worden omgegaan. Lukt niet altijd,
maar op dergelijke zaken kan het wel uitmaken.
Ook bij de omzet eis moet er een zwaarwegende reden zijn waarom deze eis gesteld wordt. Hij mag niet hoger zijn dan 3x de ge-

raamde opdracht. Dit ter bescherming van het MKB.
Voor meer informatie hierover is de Gids Proportionaliteit te raadplegen op www.Pianoo.nl
Dan de gunningscriteria
Ook erg belangrijk. U bent geselecteerd en het gaat er nu om het werk
in opdracht te krijgen. Nu zijn de eisen gericht op het werk/opdracht.
Ook nu moeten de gestelde eisen in verhouding met de opdracht staan.
Bijvoorbeeld de eis dat een installateur een geheel uitgewerkt plan met
tekeningen en omschrijving maakt voor bij de inschrijving. De kosten
hiervoor zijn erg hoog. Deze eis is niet proportioneel voor het verwerven
van de opdracht. De eis zal dan ook aangepast moeten worden naar
een globale omschrijving en een principeschema. Dit is aanmerkelijk
minder werk en wel proportioneel.
Let hier vooral op het kan de kans op een geslaagde aanbesteding
aanmerkelijk verhogen.
Het is van het grootste belang om de gevraagde informatie aan te
leveren. Want niet compleet is EXIT ook al ben je de goedkoopste.
Over het algemeen is er geen gelegenheid voor herstel.
Een laatste grote valkuil is dat er ingeschreven wordt met een erg lage
prijs. Dit kan een reden zijn om uit te sluiten. Als de inschrijving ver onder
de raming zit is het mogelijk een “onwaarschijnlijk lage inschrijfprijs” en
een reden uit te sluiten. Het risico is dan te groot dat de opdrachtnemer
niet de kwaliteit kan leveren die gevraagd is.
Let op het is van het grootste belang dat alle gevraagde stukken
worden ingediend. Let vooral op de gevraagde gedetailleerdheid.
Een gedetailleerde omschrijving bestaat niet uit twee regels en een
gedetailleerde planning staat niet op een A4 met 5 lijnen!
Als laatste nog deze: Neem Er De Tijd Voor!! Het verhoogt je kans met
15 tot 40%.

WONEN IN KWALITEIT

Stijlvol buitenwonen

IN EEN KRAAIKAMP CHALET

Genieten van
een eersteklas
tweede huis
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kwalitatief hoogwaardige
en complete
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jarenlang woongenot!’

Loofklapper 20
8256 SL Biddinghuizen
0321 - 33 14 72
info@kraaikampwagenbouw.nl |
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‘Níks aan’
de columnist
In de komkommertijd van nieuws, die nu gemakshalve (en
ongetwijfeld uit economisch oogpunt) al wordt doorgetrokken tot
en met eind augustus, zijn het soms de kleine dingen die even
het nieuws beheersen. Toevallig hebben we één van die dingen
binnen onze Dronter gemeentegrenzen: het Lowlands festival.
Lokale, regionale en zelfs landelijke media besteden hier volop
aandacht aan.
Als muziekliefhebber vind ik het geen probleem dat dit zo is.
Het is natuurlijk ook best bijzonder dat artiesten zoals Mumford
& Sons, Editors, Sean Paul en The xx staan op te treden in onze
spreekwoordelijke achtertuin. Of, om nog even wat historie
erbij te pakken, wat te denken van Oasis, Foo Fighters, Muse,
Coldplay, Ed Sheeran en Radiohead. Allemaal waren ze eens te
gast in onze vlakke, ruimte, groene, gastvrije poldergemeente.
Binnen Nederland kunnen hooguit de grote steden en
Landgraaf dit evenaren. Voor ons inwoners gaat het tijdens de
dagen op en rond Lowlands vooral over de kleine dingen, zoals
geluidsoverlast en verkeershinder, of juist over de kleurrijke
stoet auto’s die richting Biddinghuizen trekt. De schrijvende
pers is er drukker mee. Muziekrecensenten buitelen over
elkaar heen om iets te vinden over optredende bands, hippe
tijdschriften en websites berichten over de veelheid aan
subculturen. Dit jaar waagde zelfs The Green Happiness zich
aan een lijstje om groen en gezond het festival door te komen
– iets tot groot vermaak van mensen op sociale media.
In deze setting proberen ook lokale media iets eigens op te
schrijven over het grootste muziekfeest van Flevoland. Kees
Bakker (Flevopost) tuigt al jaren naar de Spijkweg om in beeld
en woord verslag te doen en ook de locals van BHZNet.nl
uit Biddinghuizen geven een unieke inkijk. De Stentor deed
dit jaar ook een poging en stuurde, misschien bij gebrek aan
nieuws, een Zwolse journalist naar de woonkern Biddinghuizen
om voorafgaand aan het festival een rondje middenstand te

doen. Dat de betreffende journalist niet al teveel op had met
het kleinste dorp uit onze gemeente, bleek al uit zinnen als ‘zo
missen de dorpelingen alle actie. Zelf hebben ze die niet zo met
drie lege pleinen en een kerk zonder functie’. De hele teneur van
het artikel was vergelijkbaar. Blijkbaar was deze journalist met
een ‘er-is-niks-te-doen-buiten-de-stad’ idee in het achterhoofd de
brug vanaf het oude land overgestoken. Er was bovendien niet
zomaar niks te doen, de kop van het artikel was ‘Biddinghuizen
heeft níks aan Lowlands’. Met een streepje op de i dus. Dat het
artikel inhoudelijk vol staat met onjuistheden, zoals die kerk zonder
functie of dat ‘Lowlands in Dronten’ werd omgeturnd in ‘Lowlands
in Biddinghuizen’ dankzij een belletje van de dorpsvoorzitter (en
niet door 3FM, ook al had de gemeente dat graag anders gezien)
vergeven we deze buitenstaander.
Nee, eigenlijk gaat het me vooral om dat woordje ‘níks’. Slechts
een voetnoot voor de bezoekers die wel degelijk door onze
dorpen komen en dan toch ergens iets kopen. Pallets bier die
extra worden verkocht bij de supermarkten, tankshops die extra
omzet draaien, medewerkers, vrijwilligers en andere professionals
die overnachten op campings en in hotels in de hele strook van
Dronten tot Harderwijk, restaurants aan het Veluwemeer die extra
klandizie krijgen, schoonmaakbedrijven die actief zijn op het terrein
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Veelal ingestoken door
ondernemers, die er met hun bedrijf markt in zien en daar, al dan
niet succesvol, resultaat van hebben. Dat heet niet ‘níks’, dat heet
ondernemen.
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Reageren?
decolumnist@handelenwandel.info

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

www.meerpaal.nl

Theaterinspiratie voor ondernemers

De Meerpaal

Uw event in de
spotlights

VAMOS!
4 & 5 november
Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft er niet
ooit stiekem van gedroomd? Reis mee met
musicalkomedie VAMOS! Enkeltje Spanje? Si!

Richard
v. Hooijdonk
9 maart
Het jaar 2030, ben jij er klaar voor? Een spannende
ontdekkingsreis door de toekomst met topspreker,
trendwatcher & futurist Richard van Hooijdonk.
t een netwerkborrel!
Ook te combineren me
eerpaal.nl
Meer info via events@m

nieuwe huisstijl

OVDD heeft na 10 jaar nieuwe huisstijl
Ondernemersvereniging De Driehoek heeft een ‘nieuwe
naam’, een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Die nieuwe naam is
natuurlijk niet echt nieuw. De ondernemersvereniging werd in de
wandelgangen vaak al aangeduid als OVDD, maar in het logo en
de huisstijl kwam deze afkorting niet terug. Bij de ontwikkeling
van het nieuwe logo is er voor gekozen om de afkorting in te
zetten. Het logo en de huisstijl zijn ontwikkeld door Flinder
Reclamestudio uit Dronten.
Janke Bosma, communicatie & PR van OVDD: ‘Wij zijn een vereniging
die de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten
behartigt. Doelgerichtheid, openheid, samenwerken en verbinden zijn
kernwaarden waar OVDD voor staat. Het nieuwe logo vertegenwoordigt
de wens om dit uit te dragen en laat zien dat wij ondernemers willen
verbinden. Daarom hebben wij gekozen voor een sterk en toch fris logo,
met vormen die eenvoudig zijn en zich goed lenen voor een creatieve
vertaling naar de verschillende huisstijlmiddelen’.
Blauw en groen
De ‘V’ van vereniging heeft in het nieuwe logo een prominente
uitstraling gekregen. Deze heeft extra betekenis gekregen, doordat ze
is opgedeeld in drie elementen, die de drie dorpen vertegenwoordigen
van gemeente Dronten. Ook staat de V voor verbinden. De kleuren
blauw en groen zijn niet zomaar gekozen en hebben betekenis in het
logo. Lichtblauw en groen voor het landschap van de polder: water,
lucht en land. Donkerblauw als zakelijke basiskleur van de nieuwe

huisstijl, deze kleur vertegenwoordigt tevens het ondernemen. Een
extra detail zijn de witte lijntjes tussen de drie elementen: zij vormen
een abstracte weergave van een windmolentje, kenmerkend voor het
polderlandschap.
De presentatie van het nieuwe logo vond plaats tijdens het OVDD
Zomerfeest op 5 juli. Tijdens een prachtige zomeravond op het terras
van Shortgolf Swifterbant werd het logo gepresenteerd en een
toelichting op de keuze en de huisstijl gegeven. De nieuwe huisstijl is
gefaseerd doorgevoerd op alle huisstijlmiddelen. •

‘Dynamisch proces
versterkt samenwerking’
sociaal economische visie ii
Tenminste drie á zes bovenregionale bedrijven verwelkomen. Vitale
winkelcentra, werkgelegenheid in de agrofoodsector versterken en
750 banen erbij in de vrijetijdsector. Dat zijn de primaire ambities
van de economische partners in de gemeente Dronten. Deze
zomer is de Sociaal Economische visie vastgesteld, ‘Daadkracht
door Samenwerking’. Het vervolg op ‘Koersen op karakter’. Er ligt
een ambitieus groeidocument dat ieder jaar tegen het licht wordt
gehouden en waar nodig met partners aan kan worden geschaafd.
Wethouder Dirk Minne Vis blikt trots terug op het proces dat met
ondernemers en politici is doorlopen.
‘Dit voorjaar lag er een eerste proeve bij de raadscommissie. Daar
is een mooi proces aan voorafgegaan waarbij we met ondernemers
goed in gesprek zijn gegaan over de vraagstukken, ambities en
werkterreinen’, licht wethouder Dirk Minne Vis toe. ‘Vuistdik beleid
schrijven vanachter een bureau gericht op één domein is immers
niet meer effectief. Dronten stelt zich daarom op als partner van
ondernemers, met een verbindende en regisserende rol’, zo

benadrukte het college de editie die aan de vooravond van het
zomerreces raadsbreed werd vastgesteld. ‘Dit betekent ruimte bieden
aan initiatieven en loslaten in vertrouwen’, vervolgt het begeleidend
schrijven. De wethouder ziet er naar uit maatschappelijke doelen
samen met ondernemers te dragen en te realiseren. Deze doelen zijn
dit voorjaar tijdens gesprekken tussen politici en ondernemers verder
verkend en verdiept. Bovendien werd bij die gelegenheid nog eens
stilgestaan bij de betekenis van de SEA-groepen.
De activiteiten van de SEA groepen zijn niet meer te missen. Twee
keer per jaar wordt hiervan uitvoerig verslag van gedaan in Handel
& Wandel. Aan het uitvoeringsprogramma is de koppeling met het
sociale domein toegevoegd, waardoor alle inzet op onderwijs en
arbeidsplaatsen nog meer vanuit sociaal perspectief is aangesloten.
De visie is een samenhangend verhaal van economische ambities,
doelen en keuzes die het karakter van Dronten versterken. De focus
ligt daarbij op agrofood, vrijetijdseconomie, vitale centra en acquisitie.
Door de wijze van samenwerken op te nemen is er voor alle partners
helderheid over en erkenning van elkaars rol.
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Agrofood, vrijetijdseconomie, vitale centra e acquisitie
Gemeente, ondernemers en onderwijs willen het agrofoodcluster
versterken op regionale en (inter) nationale schaal. Dronten
ligt centraal in een sterke agroregio. In deze regio bundelen we
de krachten met regiogemeenten. De partners erkennen dat
samenwerking en cross-overs tussen bedrijven daarin gefaciliteerd
moeten worden. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de
Green Campus Dronten. Met de Agrofood Fieldsambities, een
toekomstbestendig Poort van Dronten met hoogwaardige industrie,
agro-business en logistiek is Dronten een sterk centrum in de
agroregio en een goede basis voor de Floriade 2022.
• Met de partners van Flevo Funfields wordt ingezet op een hogere
belevingswaarde langs de Randmeren, waarbij agrarisch land,
natuurontwikkeling en recreatie in balans is.
•
De nabijheid van voorzieningen is in toenemende mate een
factor die de vestigingskeuze van inwoners en bedrijven bepaalt.

In Dronten ligt die afstand hoog. Met oog op het behouden van een
goed vestigings- en leefklimaat in Dronten is het van belang dat de
Dronter centra vitaal en levendig blijven. De gemeente staat daarbij
voor een aanzienlijke uitdaging. Van 5% leegstand in het centrum
van Dronten tot 19,1% inclusief dorpskernen en periferie. Met
de partners wordt gewerkt aan vitale centra, waarbij die leegstand
aanzienlijk wordt teruggebracht.
• Om de werkgelegenheid te laten toenemen, wordt extra ingezet op
acquisitie én accountmanagement. Vaak kan al wel in de geest van
een visie worden gehandeld en komen de gelden het daar op volgende
begrotingsjaar beschikbaar. In jaren van groeiende economie en met
de ontwikkeling van Lelystad Airport in het vooruitzicht, is het nu de
tijd om daar op door te pakken. De gemeenteraad onderschrijft het
belang van adequate inzet op aquisitie op de bedrijventerreinen en
heeft het college gevraagd deze inzet, juist in een tijd van economische
groei, al in 2017 op te starten. ‘Dat is nog eens de ruimte geven’,
besluit de wethouder tevreden.

‘Pure Polderpassie
in Flantuas’
De supertosti lacht je letterlijk tegemoet. Het is de filosofie van Gerhard
en Wilma Flantua; verpakt in een bijzonder product. Even bijzonder als de
inrichting van het restaurant (op Luchthaven Lelystad), de ligging van het
terras, de menukaart en de verwerkte producten. En niet te vergeten de
landelijke waardering: tiende in de terrassentest (Flevolands beste) en een
8,3 van het NRC.
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‘Het ene komt, het andere gaat. We zien het
wel, het speelt zich voorlopig allemaal af
aan de overkant.’ Gerhard en Wilma Flantua
– overigens trouwe OVDD leden – krijgen
bijna dagelijks de vraag wat hun plannen
zijn met betrekking tot de ontwikkeling
van Luchthaven Lelystad. Gerhard: ‘In het
begin, 23 jaar geleden, waren we puur
afhankelijk van passerende auto’s. Wij zijn
altijd in afwachting van de actualiteit en
spelen daar op in. We zijn ondernemers;
met 1 stel hersens en 1 paar handen.’
Niet meer doen dan je aankunt, het hoofd
er bij houden en vooral het plezier in je
werk niet verliezen. Nuchter, eerlijk en
recht door zee. Kwaliteit staat hoog in het
vaandel, evenals het verwerken van zoveel
mogelijk lokale en regionale producten
(en recepten). En toch ruimte vinden voor
nieuwe ontwikkelingen, deelnemen aan
de terrassentest en Boer Kok opzetten.
Boer Kok? Jawel, een stadsboerderij voor
Lelystad om mensen kennis te laten maken
met het ‘boerenproduct’. Het kan geen
toeval zijn dat deze boerderij grenst aan de
luchthaven …
Bij die boerderij ligt een forse moestuin
met onder meer pompoenen, zoete
aardappelen, wortels, pastinaken, boontjes,
bietjes, bloemkool en ga zo maar door.
Bestemd voor de eigen keuken. ‘Past bij
mij, ik hou van een stukje onafhankelijkheid,
ben er mee opgegroeid, Wilma ook. Zij is
geboren en getogen in Dronten, dochter
van polderpioniers. Ik ben kok, ik wil koken,
maar met eerlijke producten en die hebben
we hier volop.’ In een korte opsomming
vliegen bekende namen je om de oren:
ham van Weidsicht varken, meshangerkaas
van de Polderzoom, appelrondo’s van
Tietema, zalm van de jongens van de
Fant, Ko kalfskroketten, hofsappen van de

Warmonderhof, appeltjes van Vereecken,
ijs van de Flevopionier, eend van Quaack,
aardappelen en uien van boer Smit en
groenten van de Warmonderhof.
Tiende van de honderd
Ook nam Flantuas dit jaar voor de vierde
keer deel aan de nationale terrassentest
van Misset Horeca. Met een uitzonderlijk
resultaat: de tiende plaats. Wilma: ‘En
beste van Flevoland.
De eerste keer werden we 87e, de tweede
keer vielen we buiten de top 100 en
vorig jaar werden we 60e. Ik heb gezegd
dat ik al blij zou zijn als we dit jaar 59e
zouden worden. Maar we werden tiende.
Onvoorstelbaar.’ Gerhard: ‘Het is het
hoogst haalbare voor onze onderneming,
dat gaf de jury ook aan. Ons terras is in
zijn mogelijkheden beperkt, we kunnen
weinig veranderen of toevoegen.’
Onafhankelijk oordeel
De terrassentest is geen sinecure, het omvat
meerdere malen bezoek van een mystery
guest en van een vakjury. Onderdelen die bij
de jurering aan bod komen zijn de bediening,
de totale service, comfort, wachttijden,
netheid, kwaliteit en smaak, de bijverkoop,
het afrekenen en de uitstraling.
Wilma: ‘Alleen daarom al, een objectievere
beoordeling is niet te verkrijgen. Het zegt
echt alles over je terras en over de bediening
en over het eten. Ik zie het als een trigger
voor ons en voor de medewerkers, aan
de hand van het juryrapport kun je echt de
puntjes op de i zetten.’
Daarbij opgeteld de uitstekende recensie
van Joël Broekaert (NRC), die weergeeft bij
Flantuas liefde en zorg voor de producten te
proeven, hebben wij daar weinig aan toe te
voegen. Hooguit: proef het zelf eens. •
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Vooruitziende blik

Martin Schröder, oprichter van
MartinAir, had in 1974 een
vooruitziende blik. Hij begon een
restaurant met de naam Martinn op
Airport Lelystad.
Inmiddels zijn we – na tien jaar familie
Staarman - meer dan 23 jaar verder
als Flantuas. In het middelpunt van
de vliegende bewegingen in de
provincie Flevoland. Gastheer en
-vrouw Gerhard en Wilma Flantua
en hun team maakten met hun
restaurant Flantuas een vliegende
doorstart. Met prachtige faciliteiten,
zoals de vergaderzaal en het (beste
Flevolandse) terras met een 180
graden vergezicht over de start- en
landingsbaan van onze provinciale
luchthaven.
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‘VNK werkt optimaal samen
in Biddinghuizen’
VNK in Biddinghuizen droogt kruiden
voor de voedingsmiddelenindustrie en
medicinale kruiden voor de farmaceutische
industrie. De kruiden worden door heel
Nederland geteeld. In Flevoland groeit
ongeveer een derde van de totale productie.
Waar veel mensen bij kruiden meteen aan
de potjes in hun keuken denken; dat is
niet de hoofdproductie van VNK. Sterker
nog: de jaarbehoefte van een gemiddelde
kruidenproducent wordt in Biddinghuizen
in één dag gedroogd.

brand. Vanaf 18 januari lag de productie 5
maanden plat. Met Gicom werd gewerkt
aan een vervangende tunnel, zodat de
productie zo snel mogelijk kon worden
hervat. ‘Het is erg handig dat de lijnen
dan letterlijk en figuurlijk kort zijn. Er
was gruwelijk veel te regelen. Er was
onzekerheid bij telers en werknemers.
Wij dachten dat we wellicht collega’s
moesten detacheren in de omgeving. Dat
was gelukkig niet nodig.’

Directeur Bauke van der Veen legt uit dat hun
productie vaak wordt geleverd aan partijen
die twee schakels vóór de consument zitten.
‘Onze kruiden gaan vooral naar leveranciers
van mengsels voor soepen, sauzen en
chips.’ Peterselie en valeriaan zijn de
belangrijkste producten van het bedrijf. Juni
tot en met oktober staat in het teken van
krulpeterselie en platte peterselie. Valeriaan
is een winterproduct dat de droogmachines
van november tot en met april bezet houdt.

Goede buur
Ook met Schaap Holland wordt samengewerkt. Hoe komt het toch dat VNK
dat voor elkaar krijgt met bedrijven in
een andere branche? Van der Veen: ‘Ik
ken Gé Groenenboom uit de OVDD en
de Rotary. We merkten raakvlakken te
hebben. Bij composteren doe je veel met
lucht-, warmte- en besturingstechniek.
Wij weliswaar op een andere manier,
maar daar moest meer uit te halen zijn.
En dat klopte.’

Brand legt productie plat
VNK is wereldwijd actief. Zo gaat 50%
van de krulpeterselie naar Canada en
Noord-Amerika. De platte peterselie
blijft vaak in Europa. Ondanks de export
van Azië tot Australië zoekt Van der
Veen de samenwerking dichtbij. Met
buurman Gicom werd de capaciteit van
de droogtunnel in 2016 uitgebreid. Het
vernieuwde apparaat was nog maar kort
in bedrijf toen VNK werd getroffen door

Personeel delen
Ook met Erik Schaap was er een klik.
‘Aardappels en kruiden zijn anders, maar
de productielijn is deels hetzelfde.’ VNK
en Schaap delen ook wel eens personeel.
‘Wij hebben de mensen nodig van juni
tot oktober en zij daarna. Prachtig om
deze groep in Biddinghuizen aan het werk
te kunnen houden.’ Ook de opleidingen
(heftruckchauffeur, operatorsopleiding)
worden, waar het kan, samen geregeld. •

bedrijf
&handel
samen met 22 medewerkers
VNK vestigde zich in 2005 in
Biddinghuizen. Het bedrijf heeft nu
22 medewerkers die zijn verspreid
over het kantoor, de productie en
het laboratorium. Volgens directeur
Van der Veen is dat een relatief
kleine bezetting. De kleine vaste
ploeg mensen is nodig om de
concurrentie aan te kunnen met
bedrijven buiten Nederland. Toch
zijn sommige functies lastiger
te vervullen. Hij hoopt wel meer
mensen geïnteresseerd te krijgen
voor zijn bedrijf. ‘Het productiewerk
is geen ouderwets handwerk meer.
MBO’ers voor operator functies
zijn lastig te vinden. We willen ze
graag intern opleiden en er bestaan
mogelijkheden om door te groeien.’

COUNTUS

GEWORTELD IN
ONDERNEMEND
FLEVOLAND

Countus Dronten / De Rede 30 / T (0321) 38 28 45 / dronten@countus.nl
Countus Emmeloord / Daalder 1 / T (0527) 61 33 41 / emmeloord@countus.nl
Countus Zeewolde / Landauer 2 / T (036) 522 14 37 / zeewolde@countus.nl
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thema

‘Met plezier ontwikkelen
en bouwen met en voor anderen’
drie sectoren | het bramer concern
De visie van het Bramer-concern luidt: “Met plezier ontwikkelen
en bouwen met en voor anderen”. Dit betekent dat wij willen
bevorderen dat mensen en bedrijven/instellingen graag hun
objecten door Bramer willen laten realiseren ofwel graag met
Bramer zaken doen. Daarnaast streven we naar een goede
samenwerking met collega’s, onderaannemers etc. en naar
plezierige, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor
onze medewerkers.
Missie
De hoofddoelstellingen van Bramer zijn: “Tevreden relaties,
optimalisatie van rendement en medewerkers die met plezier bij
ons werken”.
Voor de continuïteit van onze bedrijven is het essentieel dat zij, die
opdrachten door ons laten uitvoeren of vastgoedobjecten van ons
kopen, tevreden zijn over onze prestaties. Goede prestaties kun
je echter alleen leveren als je voldoende en goed gemotiveerde
medewerkers hebt. Voor de continuïteit van ons familiebedrijf, op
langere termijn, is natuurlijk een gezond rendement een belangrijke
voorwaarde.
Op basis van deze doelstellingen willen wij graag onze maatschappelijke positie innemen en onze maatschappelijke
verantwoordelijkheden oppakken.
Profiel
Binnen de holding functioneren drie sectoren: de aannemersbedrijven/timmerfabriek, de projectontwikkeling en het beheer
van onroerend goed/middelen.
De aannemersbedrijven voeren zowel werken in de utiliteitsbouw
als in de woningbouw uit. Alle facetten van de moderne bouw
behoren tot ons “speelveld” en we kunnen elke grote klus aan.
Onze bedrijven zijn actief in het noorden, oosten en midden van

het land. Met diverse gerenommeerde collega-bedrijven klaren we
ook projecten gezamenlijk.
De Timmerfabriek
De timmerfabriek staat in Geesteren (Ov.) en verricht alle (machinale)
timmerwerkzaamheden, onder Komo-keur, voor onze eigen bedrijven
en ook voor derden.
Projectontwikkeling
De projectontwikkeling richt zich met name op wonen, groen/recreatief
wonen, detailhandel/centrumplaninvullingen, de kantorenmarkt en
combinaties hiervan. Wij zijn uit op het nemen van eigen initiatieven
maar werken ook graag op een goede manier samen met overheden,
marktpartijen en overige instellingen
Dronten
In de gemeente Dronten ontwikkelen en bouwen wij al meer dan
35 jaar vele woningen en allerlei projecten in de utiliteitssector. Vele
mooie projecten hebben wij op eigen initiatief of voor opdrachtgevers
gerealiseerd.

Golfpark Dronten

OVDD zomerfeest
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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

agenda
september

• 26 sept - vierde dinsdag van september
• 27 sept - a b vergadering vno ncw / waterschap
zuiderzeeland

• 28 sept - ketelbrug after summer party

Communicatie & PR
Janke Bosma - communicatie@ovdd.nl

oktober

Secretariaat

• 05 okt - bestuursvergadering / wouda installatietechniek

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

• 05 okt - bestuurlijk overleg / gemeentehuis

Handel & Wandel

• 05 okt - businessborrel plus
• 06 okt - rabo/ovdd golfdag
• 12 okt - uitje voor alle leden van ovdd (ovb)

Uitgever
Vormgeving, Druk en Verspreiding

november

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

• 02 nov - bbusinessborrel plus

Advertentie acquisitie

• 07 dec - bestuurlijk overleg / gemeentehuis

Martijn Horich, PrintOnMedia bv.
adverteren@handelenwandel.info

• 07 dec - bbusinessborrel

• 02 nov - bestuursvergadering / wouda installatietechniek
• 09 nov - ab vergadering vno ncw / avaq
• 16 nov - algemene ledenvergadering
december

• 07 dec - bestuursvergadering / wouda installatietechniek

• 13 dec - ondernemersacademie / de meerpaal

Redactie
Hoofdredactie: 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.

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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WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

TALLER
EN

NS

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

