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• Top onderneming Elshof Organics Fruit: op naar de FlevoPenning

• Internationaal keuringsbedrijf kent amper lokale klanten

• Invoering Database Lokale Ondernemers



bedrijfsmatig

www.vsomakelaars.nl

Kantoor  Dronten 
T 0321 - 318 318

Kantoor Emmeloord 
T 0527 - 20 33 55

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 ver-
koop van onroerend goed. 

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem contact op met ons kantoor.

Thuis in vastgoedland
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Van Woerden Flevo
Van Woerden Flevo neemt de verwerking in 
eigen hand. Hierdoor krijgt de klant de meest 
verse producten op de snelste manier in huis.

IKAS
Het moet veilig zijn en blijven. Ikas keurt, 
leidt op, adviseert, begeleidt en houdt 
het vooral heel veilig. Alleen laat de lokale 
bekendheid nog wat te wensen over.

Volatus
Een jonge uitvaartonderneming met 
opmerkelijke mogelijkheden. Zelf noemen 
ze het liever eigenzinnig en het bieden van 
mogelijkheden. De kracht is het vertalen 
van het verhaal van de nabestaanden.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan slechts schriftelijk geschieden. 
Deze dient ten minste een maand voor het einde van het kalenderjaar ontvangen te zijn.

Elshof Organic Fruit
Het beste uit jezelf, je bedrijf en je 
medewerkers halen. Het winnen van de 
prijs Onderneming van Jaar Dronten 2017 
vormt een bevestiging van de ingeslagen 
weg.
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Kaptein Bouwgroep
Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap
met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hier-
mee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van
woningbouw,  aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling. 

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

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

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

www.kapteinbouwgroep.nl

  Projectontwikkeling

  Woningbouw

  Retail- en utiliteitsbouw

  (Ver)bouw particulieren

  Bouwservice en -onderhoud
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Hester Vroegop
Voorzitter ovdd

voorwoord

Van	onprettige	keuzes	kansen	maken!	
Wanneer	dit	voorwoord	bij	u	op	de	mat	valt	dan	zijn	
de	gemeenteraadsverkiezingen	achter	de	rug	en	is	het	
duidelijk	 hoe	 het	 politieke	 landschap	 in	 de	 gemeente	
Dronten	er	de	komende	vier	jaren	uit	zal	gaan	zien.	

Eind februari kregen de lokale politici in Dronten de kans zichzelf 
en hun programma’s te profileren. Aan de hand van stellingen werd er 
gedebatteerd o.l.v. oud Drontenaar Johan Massier. Onderwerpen die aan 
bod kwamen waren; Lelystad Airport, vitale centra, een ondernemende 
overheid en samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Lelystad 
Airport zorgt voor een betere infrastructuur, voor arbeidsplaatsen 
en werkgelegenheid, kortom voor de economische ontwikkeling van 
onze provincie. De gemeente Dronten moet inzetten op compacte, 
vitale centra in de drie kernen. Deze centra moeten ook op termijn 
toekomstbestendig zijn. Actieve participatie van reeds aanwezige 
detailhandel is hierbij een randvoorwaarde. In een ondernemende 
gemeente tonen ambtenaren, die zich verantwoordelijk weten voor de 
implementatie van het economische beleid, ondernemerschap. Om de 
samenwerking tussen ondernemers en gemeente zo goed mogelijk te 
laten verlopen moet er dagelijks een persoonlijk aanspreekpunt zijn dat 
kennis van zaken heeft. 
Inhoudelijk werd er voor de pauze wat mat gereageerd, men was het wel 
erg eens met elkaar. Na de pauze was er toch iets meer vuurwerk. Al 
schoot dat een aantal aanwezige ambtenaren in eerste instantie ietwat 
verkeerd. Gelukkig was er tijdens de nazit voldoende ruimte om hierover 
met elkaar door te praten. Namelijk de betrokkenen snappen heel goed 
wat een ondernemende houding en empathisch vermogen is, zij werken 
namelijk heel bewust op de afdeling economische zaken. Dat was wat 
het bestuur betreft ook het beste deel, het ontmoeten en het netwerken, 
waar het uiteindelijk ook om te doen is. Hoe leer je elkaar beter kennen, 
hoe leer je elkaars wereld en taal begrijpen, dat is toch nog altijd in de 
ontmoeting en het gesprek met elkaar. 

In de uitkomsten van het ledenonderzoek komt dat ook sterk naar 
voren. U waardeert met name de bijeenkomsten waar ontmoeten en 
netwerken centraal staan het allerbeste. Dat onze belangrijkste pijler 

belangenbehartiging is en blijft hoef ik u natuurlijk niet te 
vertellen. Dat wist u allang. Om dit te kunnen blijven doen is 

het nodig elkaar te spreken en te ontmoeten. Dan kunt u ons 
de input leveren die nodig is om mee te nemen naar de diverse 

tafels waar wij als bestuurders uw belangen vertegenwoordigen. 

Zo werden wij onlangs uitgenodigd aan te schuiven bij het 
goederenvervoersoverleg op Urk, n.a.v. een schrijven van een notitie 
aangaande de inrichting van de infrastructuur in en rondom onze gemeente 
Dronten. Kern van dit betoog is; ‘De economische ontwikkelingen in 
en rondom Dronten is van invloed op de verkeersstromen. Een goede 
bereikbaarheid en daarbij onderzoek naar de verkeersstromen en 
infrastructuur is noodzakelijk.  Flevoland en daarmee Dronten vormt 
steeds meer de overloop van de Randstad. Kernwaarde daarbij is een 
beduidend betere verkeersdruk. Dat is een essentieel voordeel wat 
behouden moet blijven en dat vraagt veel aandacht.’  
Het uitstellen van de opening van de luchthaven vinden wij niet 
prettig, maar lijkt uiteindelijk een verstandige keus. Het geeft de 
gemeente Dronten een jaar extra de tijd om potentiele problemen in 
de bereikbaarheid, namelijk de inrichting van het wegennet rondom 
Dronten op te lossen. Op deze manier wordt er wat ons betreft van een 
onprettige keuze een haalbare kans gemaakt!

Reageren?
hester@ovdd.nl
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Daarover praten zij

Infrastructuur 
In februari vond er een overleg Goederenvervoer plaats met 
VNO-NCW Midden, TLN, EVOFenedex en BLN-Schuttevaer. 
De standpunten van OVDD stonden op de agenda om 
besproken te worden: N305 in Dronten 4 baans maken, 
oplossen knelpunt Rotonde Harderhaven ( N302 Ganzenweg – 
Harderdijk), oplossen knelpunt Roggebot en aansluiting N307 
op N50, N307 gaat aan de andere kant van A6 over in N302. 

Bedrijventerreinen
Er is een notitie neergelegd over de toekomstbestendigheid van 
de bedrijventerreinen en gevraagd naar de positie daarin van de 
gemeente Dronten. Hoe gaan we om met de terreinen? OVDD 
houdt dit onderwerp op de overlegagenda met de gemeente. 

Dynamiek in de Landbouw
Ook hier speelt de discussie die landelijk opkomt: wat te doen 
met vrijkomende erven. Polderlab heeft hier rapport over 
opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van het 
rapport en de resultaten, en heeft ermee ingestemd dat het 
thema ‘vrijkomende erven’ in het kader van de Omgevingsvisie 
verder wordt opgepakt en uitgewerkt. Het rapport is tevens ter 
kennisname aan Provinciale Staten gezonden. Een samenvatting 
van het rapport kunt u vinden op onze website onder het 
Dossier Dynamiek in de Landbouw.

Nedimpex Products BV, Dronten  |  Henri Veltmaat

Red Support, Dronten  |  Dennis van der Heiden

Hoor!	In	Dronten		|		Martine	van	de	Moesdijk

IcTTH,	Dronten		|  Thijs de Hoop

MotoXPert, Dronten  |  Wim van der Wekken

Spronk Bemiddeling & Advies  |  Cor Spronk

Nieuwe leden

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen 
of wilt u een ander onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? 
Stuurt u dan een mail naar info@ovdd.nl.

Vitale Centra
Er is een brainstorm geweest over het conceptstuk van BRO. 
De vraag naar winkelmeters neemt af. Over een aantal jaren 
zal saneren van meters nodig zijn, met name in de periferie 
(PDV). De discussie rond Lidl is wat algemeen. Hier blijven wij 
aandacht voor vragen. 

Glasvezel op de bedrijventerreinen 
Inmiddels hebben de bedrijven in Swifterbant een mailing 
ontvangen met de vraag of zij interesse hebben in glasvezel op 
de bedrijventerreinen. OVDD zal deze informatie doorgeven 
aan de betreffende organisaties. 

Ondernemersacademie

De eerste Ondernemersacademie van dit jaar vindt plaats, 
net na het uitkomen van deze Handel & Wandel: 28 maart. 
De andere data voor dit jaar zijn 13 juni, 12 september en 12 
december. Via onze website en social media wordt u op de 
hoogte gehouden van de Ondernemersacademie.

Werkgroep Floriade
Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit ondernemers, 
vertegenwoordigers uit het onderwijs en bestuurders, om 
actief mee te denken over een succesvolle Floriade. Dronten 
wil de Floriade tot een regionaal gedragen succes maken. 
Afgesproken is dat een groslijst met ideeën vanuit Dronten 
wordt opgesteld die voor de aankomende zomer aan de BV 
Floriade wordt aangeboden. 

Daarnaast wordt gekeken hoe Dronten zelf positieve aandacht 
kan genereren voor de Floriade. Dronten heeft daarbij expliciet 
aandacht gevraagd voor een positieve communicatie over de 
wereldtentoonstelling in heel Flevoland: ‘de Floriade moet 
van ons allemaal worden!’ Bovendien moeten jonge mensen 
speciaal worden geïnteresseerd voor voedselvraagstukken. 
Dronten ziet daarbij kansen voor producten uit de regio.

Hester Vroegop heeft namens OVDD zitting in deze 
werkgroep. Wilt u haar een idee meegeven of heeft u een 
vraag? Mail haar dan op hester@ovdd.nl.

Honderd jaar Zuiderzeewet
In 2018 vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de 
Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben 
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ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders 
uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste 
Zuiderzee werd bedwongen, de Afsluitdijk en de vorming 
van nieuw land door de inpoldering van de Wieringermeer, 
de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn 
hiervan zichtbare voorbeelden. De 100ste verjaardag van de 
Zuiderzeewet is daarom het vieren waard! Het komende jaar 
vinden er tal van activiteiten plaats, waaronder congressen en 
educatieve lessen. 

Meer informatie op www.100jaarzuiderzeewet.com

Cursus 3D tekenprogramma
Om snel vertrouwd te raken met het 3D tekenprogramma Fusion 
360 is het Innovatielab Dronten gestart met beginnerscursussen 
bestaande uit 10 lessen van elk 2 lesuren per week. Om effectief 
te werken is de groepsgrootte per groep beperkt tot maximaal 
vijf personen. De cursus kan gevolgd worden op maandag- en 
dinsdagavond of op woensdag- en vrijdagmorgen. U dient een 
eigen laptop mee te nemen (zowel Windows als Apple is mogelijk) 
of u kunt een laptop huren. 

Meer informatie en opgeven via johanvrielink67@gmail.com.

Kostenreductie bij afvalinzameling
De werkgroep Fairtrade houdt zich niet alleen bezig met Fairtrade, 
maar ook met duurzaamheid en MVO. 
In dit kader vraagt de werkgroep zich af of er belangstelling is om een 
informatiemiddag of –avond te organiseren, waarbij de werkgroep 
ondernemers wil informeren over mogelijke kostenreductie bij 
afvalinzameling.

In deze bijeenkomst kan de werkgroep ingaan op het optimaal 
gebruik maken van grotere volumes om kosten te besparen en 
op regel- en wetgeving (wat moet ik verplicht gescheiden laten 
inzamelen, welk afval wordt gezien als gevaarlijke stof, hoe kan ik de 
duurste afvalstroom reduceren etc). 

Binnen de werkgroep is Tom Brinkmann materiedeskundige. Hij is 
graag bereid de ondernemers in de gemeente Dronten te informeren 
over mogelijkheden om samen tot kostenreductie te komen.
Bij voldoende belangstelling wordt er een informatiemoment 
georganiseerd door de werkgroep. Een aantal ondernemers 
komt dan ook in aanmerking voor een gratis quick-scan van de 
afvalhuishouding van de onderneming. 

Heeft u belangstelling? 
Stuur dan een mail naar Tom Brinkmann: tj.brinkmann@outlook.com

Dronten is sinds 2011 een van de 81 gemeenten in 
Nederland	 die	 zich	 officieel	 Fair	 Trade	 gemeente	 mag	
noemen.	 Fairtrade	 Gemeente	 is	 een	 eervolle	 titel	 die	
aangeeft	dat	bedrijven,	organisaties,	inwoners	en	de	lokale	
overheid samen hard werken aan meer eerlijke handel en 
Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen.

Er is in Dronten een Fairtrade-werkgroep met de gemeente, 
OVDD, winkeliersvereniging Suydersee, IVN-afdeling Dronten, 
Aeres, de kerken en de Wereldwinkel. Namens de OVDD heeft 
Anja Muller van de SeniorenMakelaar actief zitting in deze 
werkgroep.

De gemeente Dronten zelf werkt veel samen met externe partijen 
in de gemeente. Het concept klimaatbeleidsplan bijvoorbeeld is 
in samenwerking met lokale ondernemers en Aeres opgesteld. 
En in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek en de Natuur 
en Milieufederatie Flevoland is ook het energieloket geopend. 

Aeres heeft het Fairtrade label ontvangen van de werkgroep en 
is hiermee een van de weinige Hogescholen in Nederland die 
deze titel heeft verkregen. Ook Christiaan Huygens Onderwijs 
heeft het Fairtrade label ontvangen, als eerste basisschool in 
Dronten. Verder is er natuurlijk de eerlijke winkelroute en wordt 
door de werkgroep bijeenkomsten voorbereid om collectief 
afval in te zamelen en voorlichting te geven over duurzaamheid 
in het algemeen.

Uiteraard is de werkgroep ook bezig om andere instellingen 
te interesseren voor de Fair Trade titel en het bijbehorende 
gedachtengoed. Om ondernemers te betrekken en te 
informeren gaat de werkgroep regelmatig van zich laten horen 
in de Handel & Wandel.
Daarbij gaan we in op wat Fairtrade gemeenten in zijn 
algemeenheid nastreven, wat de ambities zijn van Dronten en 
uiteraard wat de bijdrage kan zijn van de ondernemers!

Meer informatie op: www.fairtradegemeenten.nl/vind-
jouw-gemeente/?gemeente=Dronten

Werkgroep Fair Trade
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Ledenonderzoek / resultaten enquete
In	december	2017	 is	 aan	alle	 leden	van	OVDD	gevraagd	om	
een	enquête	 in	 te	vullen.	 In	 totaal	hebben	wij	102	 ingevulde	
enquêtes	ontvangen.	Bij	het	ontwikkelen	van	de	enquête	zijn	
we	uitgegaan	van	een	reactiepercentage	tussen	de	20	en	30%	
om	het	onderzoek	geslaagd	te	kunnen	noemen,	het	resultaat	is	
ruim	29%.	OVDD	bedankt	iedereen	van	harte	voor	het	invullen	
van	de	enquête!	

De enquête heeft een aantal zaken duidelijk gemaakt. Over 
het algemeen krijgt het bestuur van OVDD een 7,5 van de 
respondenten. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het betekent 
niet dat we nu stil gaan zitten. Er zijn een aantal opmerkingen 
die we ter harte zullen nemen en waar wij mee aan de slag 
zullen gaan. Daarnaast vragen wij leden zelf ook actief mee te 
denken als er vragen of opmerkingen zijn. Wilt u bijvoorbeeld een 
bestuurslid spreken of gewoon eens van gedachten wisselen over 
wat wij doen? Laat het ons weten via info@ovdd.nl, dan maken 
we een afspraak of zorgen wij dat er een ontmoeting tijdens een 
van onze bijeenkomsten wordt geregeld.

Resultaten in het kort
Ruim 80% vindt dat OVDD zich het meest moet blijven richten 
op belangenbehartiging. Daarnaast willen de leden graag 
netwerkevenementen blijven bezoeken, met het Nieuwjaarsfeest 
stipt op nummer 1 en het Zomerfeest op nummer 2. Ook de 
businessborrels, zowel met als zonder bedrijfsbezoek, worden nog 
steeds goed gewaardeerd. Een opmerking over de businessborrels 
en de bedrijfsbezoeken is dat deze voor een aantal mensen te 
vroeg is en dat variëren met het tijdstip gewenst is. De frequentie 
van 10x per jaar wordt door ¾ van de leden gewaardeerd, maar 
1x per 2 maanden is ook een optie. Ook de afwisseling in de drie 
kernen wordt door ruim 80% gewaardeerd.

Op de vraag welk evenement er nog wordt gemist wordt het 
meest een groter netwerkevenement (in maart) genoemd met 
bijvoorbeeld speeddaten. Ook een gezamenlijk regio evenement 
met Lelystad, Emmeloord en Urk is genoemd.

Wat ook als opmerking wordt aangegeven is dat er met de leden 
onderling meer verbinding moet komen en dat er voor nieuwe 
leden meer aandacht moet zijn in het eerste jaar dat ze lid 
worden: een maatje meegeven, wat is belangrijk, wat levert het 
lidmaatschap mij op.

De mix van communicatiemiddelen die OVDD inzet (website, 
social media, e-mail nieuwsbrieven, Handel & Wandel, 
evenementen) wordt gewaardeerd met een 8. 
De website krijgt een 7, met als opmerking dat de website weinig 
wordt bezocht, er doorgelinkt moet worden naar de website 
vanuit nieuwsbrieven en social media en dat de website druk en 
rommelig is.

De Handel en Wandel krijgt een 7,3. Opmerkingen die erbij staan 
zijn dat het blad inhoudelijk niet altijd sterk is, dat het kritischer 
en objectiever mag zijn en dat er teveel dezelfde soort verhalen 
in staan. 65% van de respondenten staat open voor een pilot 
Handel & Wandel als digitaal magazine.

43% van de respondenten volgt OVDD op de huidige sociale 
media, 57% niet. De meest genoemde reactie is dat men geen 
Facebook en Twitter gebruikt. Wat opvalt is, dat er niet om een 
ander kanaal wordt gevraagd. 

Adviezen voor de verdere professionalisering van OVDD die 
we onder andere hebben gekregen zijn: niet verplicht opgeven 
voor activiteiten, contributie iets omhoog, standpunten bij leden 
evalueren via e-mail / enquête, leden op de hoogte houden van 
de onderwerpen die besproken worden met de Gemeente en 
VNO-NCW.

Op de website kunt u de totale uitslag van de enquête lezen 
en kunt u terug vinden wat er al in gang is gezet en wat we het 
komende jaar willen aanpassen: www.ovdd.nl/ledenenquete
Wilt u meehelpen? Stuur uw opmerking of uw ideeën naar info@
ovdd.nl. Of wilt u meer informatie ontvangen om een eventuele 
bestuursfunctie te bekleden vanaf 2019? Stuur dan een mail naar 
hester@ovdd.nl. Wij vertellen u graag meer.

Cursus-, workshop- en kennisaanbod 
biologische landbouw
Op	18	januari	is	het	online	platform	van	de	Bio	Academy	live	
gegaan	tijdens	de	Bio-Beurs.	Vanaf	nu	kan	iedereen	op	www.
bioacademy.nl	het	actuele	cursus-	workshop-	en	kennisaanbod	
van verschillende aanbieders vinden met betrekking tot 
biologische	landbouw	en	voeding.



nieuwsnieuws

9

H
A

N
D

EL
 E

N
 W

A
N

D
EL

  |
  #

1 
 | 

  M
AA

RT
  2

01
8

Uit het gemeentehuis

Verkoop bedrijfskavels in de lift

DRONTEN - OVDD en gemeente Dronten zijn in de afrondende 
fase voor de werving van het versterken van het acquisitieteam. 
Twee ondernemers uit één van de SEA-kerngroepen zijn 
bij deze selectieprocedure betrokken. Terwijl de laatste 
gesprekken plaatsvinden, worden de eerste kavels van 2018 

alweer verkocht. Zo is Dickmann Agro aan het bouwen en 
wordt binnenkort de eerste paal van Looman installaties in 
Biddinghuizen geslagen.

Meer ondernemers, die uit hun jasje zijn gegroeid, zijn op zoek 
naar uitbreidingsmogelijkheden. Op dit moment is acht hectare 
bedrijfsgrond in optie. De inzet van de acquisitie is er op gericht ook 
nieuwe ondernemers aan Dronten te binden.  
‘De ligging tussen Randstad en Regio Zwolle is centraal en de m2 
prijs gunstig’ zo kopten ondernemers in ‘Dronten Horizon’, het 
visitekaartje van de gemeente waarvan een nieuwe editie met feiten 
en cijfers in de maak is.
  
Het economische tij is ten positieve gekeerd en gemeente Dronten 
ontwikkelt zich intussen verder. In 2016 kondigde het herstel zich al 
aan. In 2017 heeft gemeente Dronten circa 3,5 hectare (35.000 m2) 
bedrijfsgrond uitgegeven.

Zowel in Biddinhuizen, Dronten als Swifterbant wordt volop 
gebouwd. In Dronten bouwt bijvoorbeeld KeJe raamdecoratie een 
nieuw pand aan De Reest, meubelproducent en metaalverwerker 
ACP International op Poort van Dronten en meststoffenspecialist 
Biron timmert aan de weg aan De Vecht op Business Zone Delta. In 
Swifterbant heeft bandenspecialist Bevri een nieuw pand gebouwd 
aan De Kil, om de lokale markt te bedienen. 

Interesse in bedrijfskavels? Dronterland.nl (menu-item ‘Onderne-
men’, vervolgens klikken op ‘Beschikbare locaties’). Bellen kan na-
tuurlijk ook, algemeen 14 0321, of direct Daniëlle ter Beke (0321) 
388 602.

Nieuwe vereniging Flevo Food opgericht 

Verbindt ondernemers en verkort de weg naar de consument
Op 21 februari is de vereniging FlevoFood gelanceerd. Deze 
vereniging wil de voedselondernemers uit de hele keten 
verbinden, de waarde van het Flevolandse product uitdragen, de 
slagkracht in afzet te vergroten en de route naar de klant zo kort 
mogelijk maken. Naast het verbinden van voedselondernemers, 
wil vereniging Flevo Food zich ook binden met netwerkpartners 
als overheden en onderwijs. 

www.flevofoodnetwerk.nl 

Lelystad Airport
Op 30 januari vond er een informatieochtend plaats rondom 
Lelystad Airport met een groot aantal bedrijfskringen uit de regio. 
Tijdens deze ochtend zijn alle bedrijfskringen geïnformeerd 
en is gevraagd om een manifest te tekenen, waarin nog eens 
wordt aangedrongen op zorgvuldigheid en op snelle opening. 
Het nieuwsbericht en het manifest kunt u terugvinden op onze 
website onder het algemene nieuws van 30 januari. Hanne 
Buis, directeur Lelystad Airport, benadrukte dat 30% lokaal 
aanbesteed moet worden en dat hier op gemeten wordt. 

Midden februari werd bekend dat de opening minimaal een 
jaar zal worden uitgesteld, Hester Vroegop zegt hierover ook 
het een en ander in haar voorwoord.



nieuws

Journalistieke producties
Pers/mediaberichten
Eindredactie
Copywriting
Storytelling

als het om beleving gaat ...

06 36 11 11 98
info@conferant.nl

Een aandeel in elkaar

Afspraak maken? Bel (0320) 29 25 00.

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.

Ook als ondernemer een hypotheek binnen een week

Meer informatie en voorwaarden vindt u op rabobank.nl/hypotheek.

Van kijken 
tot kopen. 

Daniël 
loopt hard 

voor u. 

Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Onteigeningszaken

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

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

J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker : 06 - 30314739
A. Prins : 06 - 22696244
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Waar grond is, 
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

-  Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfsovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Quota en toeslagrechten

- Onteigeningszaken

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak  
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W. de Bekker: 
 06 - 30314739De Oude IJssel  11A  8253 PV  Dronten

E-mail: info@leyten-vdlinde.nl

De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl



nieuws

Een korte introductie

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

Henry	Veltmaat	

Nedimpex Products BV 

Nedimpex Products is toeleverancier en specialist in de productie 
en assemblage van onderdelen en componenten voor de 
apparaten en machinebouw. Vanaf ons netwerk van geselecteerde 
productievestigingen leveren wij divers las & constructiewerk, 
draai & freeswerk, plaat & buigwerk en gietwerk, eventueel 
voorzien van een oppervlakte behandeling. Vanuit onze vestiging in 
Dronten assembleren en leveren wij halffabricaten en/of complete 
onderdelen welke direct in de diverse machines van onze relaties 
ingezet kunnen worden. Met onze activiteiten ontzorgen wij de 
inkoop- en productieafdelingen en zorgen wij voor een hoger 
rendement binnen de producties van onze klanten. Wij bieden een 
uitgebalanceerde totaaloplossing door de kracht van het inkopen, 
het produceren en het transporteren te bundelen. De huidige 
dynamische markt vraagt een soepele opstelling en die kunnen 
wij bieden door onze innovatieve en efficiënte handelswijze. Wij 
leveren kwalitatief hoogwaardige producten tegen een lage kostprijs 
en met korte levertijden. Bij interesse en/of meer informatie over 
onze diensten en mogelijkheden verwijzen we graag naar onze site 
www.nedimpex.nl en www.nedimpexproducts.nl
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Participeren in Windplan Blauw 

Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt 
opgewekt,	is	afkomstig	uit	Flevoland.	Nu	zich	een	nieuwe	generatie	
windmolens	aandient,	is	het	tijd	voor	een	volgende	stap.	Die	nieuwe	
windmolens	zijn	hoger	en	wekken	per	stuk	veel	meer	stroom	op	
dan	de	bestaande,	oudere	windmolens.	Naarmate	de	windmolens	
groter	worden,	 is	 hun	 invloed	 op	 het	 landschap	 groter.	 Door	 ze	
meer	 planmatig	 te	 bouwen	 dan	 in	 het	 verleden,	 is	 een	 hogere	
landschappelijke	 kwaliteit	 mogelijk.	 Onder	 de	 naam	 Windplan	
Blauw	werken	initiatiefnemers	SwifterwinT	en	Nuon	nauw	samen	
aan de ontwikkeling van een windmolenpark in de noordwesthoek 
van	Flevoland	(gemeenten	Dronten	en	Lelystad).	De	initiatiefnemers	
werken	weer	 samen	met	de	gemeenten	Dronten	en	Lelystad,	de	
provincie	Flevoland	en	het	Rijk.	Windplan	Blauw	richt	zich	op	het	
gebied in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en 
Lelystad).	Dit	is	het	blauw	gearceerde	gebied.	

Waarom dit windpark?
Momenteel staan er 74 windturbines in projectgebied Flevoland 
Noord die samen zo’n 75 MW vermogen hebben. Dit levert jaarlijks 
groene energie op voor de stroomvoorziening van zo’n 30.000 
Nederlanders. Met de komst van Windplan Blauw worden de 
huidige windmolens vervangen door windmolens met een hoger 
vermogen. De nieuwe molens, ieder zo’n 4 MW per stuk, wekken 
samen zo’n 250 MW aan groene energie op. Hiermee voorzien zij 
zo’n 125.000 Nederlanders van groene stroom. Daarmee is het park 
straks verantwoordelijk voor de besparing van 340 miljoen ton CO2-
uitstoot per jaar. Hiermee draagt het windpark voor een belangrijk 
deel bij aan het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord en 
ontstaat er een verbeterd landschap. 

Ook levert het park een economisch voordeel voor de regio op. De 
economische versterking ontstaat niet alleen door de extra banen 
die aan de windenergie verbonden zijn, maar vooral ook doordat de 
opbrengsten zoveel mogelijk in de provincie zelf terecht komen. Nu 
ontlenen veel agrarische bedrijven een substantieel neveninkomen 
aan windenergie. De aanpak is erop gericht dat dit in de toekomst 
mogelijk blijft en dat ook andere bewoners en ondernemers in de 
ontwikkeling of de exploitatie kunnen participeren. Een evenredige 
verdeling van de maatschappelijke baten is een voorwaarde om 
het brede maatschappelijke draagvlak voor windenergie, dat nu in 
de provincie aanwezig is, op lange termijn te behouden. Bewoners 
en ondernemers kunnen op verschillende manieren meedoen 
in Windplan Blauw. Bewoners en ondernemers binnen het 
projectgebied kunnen nu al instappen. Zij kunnen lid worden van 
Windvereniging SwifterwinT en dan certificaathouder worden in 
Windplan Blauw. Ook kunnen ze deelnemen als het park er eenmaal 
staat.

Bewoners en ondernemers binnen het projectgebied en uit de 
woonkernen Swifterbant, Ketelhaven, Dronten, Urk, Lelystad en 
Nagele kunnen deelnemen als het park draait. Dat kan via het kopen 
van obligaties en het afnemen van stroom van de windturbines. 
Daarnaast komt er een gebiedsfonds speciaal voor bewoners en 
ondernemers binnen het projectgebied.
Overige bewoners en ondernemers uit Flevoland hebben die opties 
ook, maar kunnen niet profiteren van het gebiedsfonds.

Meer informatie kunt u vinden op www.windplanblauw.nl.



PIER16 Schokkerhaven 1, 8308 PX Nagele 0527 653 222 | info@pier16.nl | pier16.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	

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

Plantweg 17 • Biddinghuizen • T. 0321-745068• www.welkombijslump.nl 

UW ZAKELIJKE EVENTS 
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Buffetten

Live cooking

Personeelsfeest
Bedrijfsopening
Bedrijfsfeest

Hapjes



BEDRIJF & HANDEL

Luisteren is het ultieme van ons vak

Opbaren boven gras

Volatus introduceerde in Dronten 
het ‘opbaren boven graszoden’. 
Een methode waar inmiddels veel 
belangstelling voor bestaat vanuit 
andere uitvaartorganisaties. Femke: 
‘Het is een heel zachte en vriendelijke 
manier van opbaren, zonder elektrisch, 
zonder irritant geluid, zonder trillingen. 
Het gras onttrekt warmte aan de 
plaatselijke ruimte en zorgt zo voor 
voldoende koeling. Het gras moet 
twee of drie keer per dag bewaterd 
worden, en er zijn zelfs mogelijkheden 
om daar extracten aan toe te voegen 
die heerlijk ruiken en het gras voeden. 
Deze manier van opbaring kan ook 
voor meerdere dagen.’

bedrijf

Ze doen – als de klant het wil – alles 
zelf,	 van	 begin	 tot	 eind.	 ‘Het	 gaat	 om	
de familie, de nabestaanden, soms 
is dat heel onpraktisch, maar dat is 
inherent	 aan	 ons	 vak.’	 Femke	Verhoef	
– van Leeuwen en Karin Hofstede 
vormen	 samen	 Volatus	 Uitvaartzorg.	
Een bedrijf met – voor de branche – 
opvallende	trekjes.

‘Nou opvallend, we doen sommige dingen 
wat anders, of bieden andere mogelijkheden, 
misschien is het meer eigenzinnig, naar 
ons idee.’ Karin Hofstede vindt werken op 
maat belangrijk. ‘Het persoonlijk contact, 
de verhalen die komen, de herinneringen, 
luisteren is ons vak. En vervolgens een 
passende uitvaart regelen. Voor ons betekent 
dat geen vast stramien, dat bepaalt de familie. 
Wij nemen alle tijd. Als je haast hebt, of niet 
van verhalen houdt, dan is dit je vak niet.’ 
Femke: ‘Wij staan open voor alles, ook 
al wil men het afscheid regelen in een 
boerenschuur, wij zijn er om aan de wensen 
van de nabestaanden te voldoen. Dat is onze 
onderneming, onze tijd, ons werk.’

Rouwbus
Een van de in het oog springende zaken 
is de zwarte Caddy rouwbus. Karin: ‘En 
mag je zelf rijden? Ja, als je dat wilt, mag je 
zelf rijden. Dat kan bij ons. Kijkt men wel 
verbaasd van op, maar het is een vraag die 
veel voorkomt. Menigeen vindt de grote 
statige statie-rouwwagens te veel van het 
goede, wij hebben dus een alternatief. Het 
is trouwens ook een voordelig alternatief, 

wij brengen kosten in rekening voor de dag, 
niet per rit. Dus geen aparte kosten voor de 
rit vanaf de condoleance naar begraafplaats 
of crematorium, of apart voor naar de kerk.’

Volgens Karin en Femke weten veel mensen 
niet wat mogelijk is. ‘Daar wordt niet over 
nagedacht, zelden over gesproken. Wij 
komen persoonlijk langs om alles te regelen. 
Eén contactpersoon die de mogelijkheden 
uitgebreid voorlegt, ook over bijvoorbeeld 
een technische crematie. Dat is een crematie 
zonder familie, maar dat betekent niet dat 
je elders geen afscheid kunt nemen of een 
dienst kunt houden. Wordt relatief toch vaak 
voor gekozen, ook al uit kostenoogpunt. 
Een ander wil het misschien heel uitgebreid, 
groots, ook dat kan natuurlijk.’

Uitvaartbeurs
Volatus was ook organisator van de 
Uitvaartbeurs in De Meerpaal. ‘Er zat 
wel erg veel werk in, maar het was ook 
een uitstekende beurs. Wij hebben 
er bijvoorbeeld een timmerman aan 
overgehouden die voor ons massieve 
populieren kisten maakt. Zijn vrouw 
zorgt dan voor de binnenbekleding. 
De meeste nabestaanden kiezen 
voor een blanke uitvoering, maar 
je mag hem ook beschilderen, 
eventueel zelfs bij ons in de 
garage.’

Inmiddels is Volatus druk 
met ‘Lichtjesdag’; ook een 
evenement uit hun koker.
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BelleBio wordt geteeld door vijf biologische fruittelers uit Nederland. 
De friszoete appel is het topsegment van het ras MariBelle en wordt dankzij 
uitstekende houdbaarheid en uitstalleven geprofileerd in de tweede helft van 
het afzetseizoen.

statistieken

Het beste uit jezelf, je product, je medewerkers en je bedrijf 
halen. Robert Elshof gaat ervoor. Bij de verkiezing Onderneming 
van het jaar Dronten werd hij met Elshof Organic Fruit winnaar 
in de categorie TOP Onderneming. Wat hem betreft volgt ook bij 
de Flevopenningen de hoogste onderscheiding. ‘Ik zou niet weten 
waarom niet, we voldoen aan alle criteria, we vertegenwoordigen 
een fantastische ondernemersvereniging en gemeente: we gaan 
voor goud!’ ‘Retetrots dat we alleen al genomineerd waren. En dat 
we uiteindelijk op alle fronten de hoogste score binnenhalen is 
helemaal fantastisch. 

Bij de Onderneming van het jaar Dronten 
wonnen we voor onszelf, voor ons bedrijf, 
straks wil ik winnen voor Dronten. Want 
we doen het echt wel anders, we hebben 
geen 100 man in dienst, draaien geen 20 
miljoen omzet … hier staan we met de 
poten in de klei.’

Onderscheid
Het onderscheid zit hem volgens Robert 
Elshof in het gehanteerde verdienmodel. 
‘Ons verdienmodel is omgekeerd, dus niet 
inkoop – verkoop = marge. Wij luisteren naar 
de publieke opinie. Dat betekent voedsel 
zonder geknoei. Duurzaam, eerlijk. Ik 
verwacht ook een nieuwe supermarktoorlog. 
Niet wie is het goedkoopst, maar wie is het 
duurzaamst? En duurzaam kan alleen als er 
op geïnvesteerd wordt. Toekomst voor de 

bedrijf

Elshof Organic Fruit gaat 
voor het beste



BEDRIJF & HANDELbedrijf – in een hoop appels en geen 
klanten. We zijn toen de verkoop voor 
biologische collega’s opgestart. Dat heeft 
tot 2013 voor de overbrugging gezorgd. 
Daar zit per jaar groei in, we werken nu 
met twaalf telers uit hele land die hun 
afzet via Elshof Organic Fruit regelen. 
Wat wij feitelijk doen is als intermediair 
optreden, er is een product en wij zoeken 
daar een passende klant bij. De prijs wordt 
bepaald in samenspraak met de teler, ook 
afhankelijk van de gewenste verpakking. 
Op deze manier krijgt de teler de ‘beste’ 
prijs, betaalt de klant niet te veel (er is veel 
waarde in plaats van kosten toegevoegd) 
en het is transparant. Er is ook geen extra 
op of overslag, het is de kortste route.’ 

Ideaal
De biologische markt groeit. ‘Daarom 
moet de organisatie nog beter, nog meer 
structuur. Het is mijn ideaal om partner 
te zijn van onze klant. Dus direct 
meedenken en mee bewegen met 
wat de consument wil en daar ook 
antwoord op hebben.’

kinderen van onze kinderen. Ik ben geen 
idealist die de wereld wil verbeteren, maar 
ik signaleer een trend en handel daar naar. 
Ik lees veel en graag, daar haal ik inspiratie 
uit, sta open voor ideeën en denkwijzen. 
Ik hoef niet voorop te lopen, maar zeker 
niet achteraan.’

Ommezwaai
Robert Elshof nam in 2002 het bedrijf over 
van zijn ouders. Zes jaar later trok hij de 
conclusie dat het anders moest. In 2010 
werd overgeschakeld naar de biologische 
teelt van appels en peren. Een jaar later 
zag een eigen handelsbedrijf/afzetbedrijf 
het licht. ‘Ik wilde waarde aan het 
product toevoegen en onnodige kosten 
elimineren. Dat resulteerde in 2011 – je 
bent dan nog geen officieel biologisch 

Belle Bio

En dan: Elshof is initiatiefnemer 
en mede-eigenaar van BelleBio, de 
friszoete superappel, vanaf maart/
april verkrijgbaar bij Albert Heijn; het 
antwoord op de import uit Chili en 
Argentinië. ‘Minstens zo lekker, en 
biologisch.’ 
En dat was de kers op de taart die 
de jury van de Onderneming van 
het jaar 2017 Dronten aantrof bij de 
beoordeling van de genomineerden. 
Er volgde een friszoete overwinning 
die smaakt naar meer.

‘Als ik de kwaliteit wil weten, zet ik mijn tanden er in.’

15
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Claassen, Moolenbeek & Partners

Larserpoortweg 50 Lelystad,  0320 – 286 768

ferdinand.zomerman@cmenp.nl, ferdinandzomerman.nl 

Helmantel & Bûgel Advocaten

De Bolder 10 Dronten, 0321-380766

info@helmatel-bugel.nl, www.helmantel-bugel.nl

ondernemers aan het woord

Claassen, Moolenbeek 
& Partners

Ferdinand ZomermanHans Bügel

Helmantel & Bügel
advocaten

JE	REIS	ALS	ONDERNEMER

Ooit heb je je bedrijf opgericht. Weet je nog waaróm je was 
begonnen? Wat trok je aan? Wat wilde je bereiken en voor wie? 
Misschien sta jij nu wel op het punt van beginnen; aan de reis 
van ondernemer zijn. Je hebt je reisplan op papier gezet in de 
vorm van een ondernemingsplan en je hebt geld geleend om te 
kunnen vertrekken.

Je reis als ondernemer duurt langer dan drie weken, 
ondertussen ben je jaren bezig. De business draait door, er 
zijn ontwikkelingen in je branche, je klantenkring verandert, 
de concurrentie neemt toe en van je oorspronkelijke reisplan is 
niets meer over. Daarom is het goed om af en toe een pitstop te 
maken en eens goed om je heen te kijken. Waar staat je bedrijf 
nu? Welke rol vervul je zelf? Waar ben je trots op? Waar maak 
je je zorgen over?

Als reisleider begeleid ik ondernemers hierbij. We passen de 
bestemming aan, maken een actueel reisplan en stippelen de 
route opnieuw uit. Ga je door met groeien, wil je afbouwen of 
ga je de zaak verkopen? 

Tijdens je reis als ondernemer neem je elke dag beslissingen, 
deze vragen tijd en geld. Voor sommige investeringen heb je een 
derde partij, een bank, een (informal)investor, de crowd of een 
andere financieringspartij nodig. Als reisleider stel ik een sterk 
financieel plan voor je op dat helder vertelt wie je bent, wat je 
doet, wat je wilt bereiken, hoe je dat gaat doen, hoeveel geld 
je nodig hebt en wat je de financier kunt bieden als zekerheid.

En dan… op een dag heb je je reisdoel bereikt of heb je geen 
zin meer of verder te reizen. Je wilt je bedrijf overdragen 
aan iemand binnen je bedrijf, een koper of de volgende 
generatie. Ik ondersteun ondernemers met bedrijfsstrategie, 
bedrijfsfinancieringen en bedrijfsoverdrachten. 

Op deze plek in dit blad neem ik je de komende tijd mee in de 
reisverhalen van een aantal ondernemers met lef. 

Wil je doorpraten met een ervaren reisleider die met een 
positief kritische blik naar je bedrijf kijkt? Neem dan contact op 
voor een vrijblijvend eerste gesprek. Goede reis!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een veel terugkerend onderwerp in onze rechtspraktijk zijn 
algemene voorwaarden. Sceptici onder ondernemers hebben 
helemaal niks op met het gebruik van algemene voorwaarden, 
omdat in de praktijk het lastig is de algemene voorwaarden 
goed in te zetten.

En toegegeven in de praktijk zijn algemene voorwaarden soms 
best lastig te gebruiken, zeker wanneer er overeenkomsten met 
consumenten worden gesloten. Consumenten zijn personen 
die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Deze personen worden door het recht in hoge mate beschermd 
als het gaat om het gebruik van algemene voorwaarden. 

Er gelden strenge regels over het ter hand stellen van algemene 
voorwaarden en er zijn legio mogelijkheden, althans zo lijkt het 
vaak, om bedingen in de algemene voorwaarden te vernietigen. 
Als een beding in de algemene voorwaarden wordt vernietigd 
dan kunt u als gebruiker van de voorwaarden zich daarop niet 
meer rechtsgeldig beroepen en is het beding feitelijk waardeloos 
geworden.

Echter, algemene voorwaarden tussen ondernemers onderling 
kan wel degelijk het verschil maken. De mogelijkheden om een 
beroep te doen op vernietigbare bedingen is kleiner. Ook hier 
geldt de inhoud van de voorwaarden moet deugen, zo mag de 
kern van de prestatie niet worden uitgesloten, terwijl het gebruik 
van de voorwaarden eveneens correct moet plaatsvinden. Doe 
je dat dan kan het heel effectief zijn algemene voorwaarden te 
hanteren. Daarmee kunt u zaken regelen die voor  uw dienst 
of product belangrijk zijn, risico’s verkleinen en duidelijkheid 
geven over de vraag wanneer, hoe en waarover uw relatie bij 
u kan klagen. Daarmee wordt voorkomen dat u voor lastige 
discussies komt te staan.

Zeker, voor algemene voorwaarden is juridisch advies nuttig en 
noodzakelijk en wij zijn u daarbij graag van dienst. 

– advertorials –

De columnist

Topsport
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column

De columnist

Het tijdspad tussen redactionele deadline en verspreidingsdatum kan 

soms verrassende ingrediënten voor een column opleveren. Zoals 

de voorzitter van onze vereniging al aanhaalde in dit blad, zitten de 

verkiezingen er ondertussen op en weet u tijdens het lezen van deze 

column al welke partij de grootste is geworden in de gemeente Dronten 

en wie zijn wonden likt. Dit allemaal terwijl ik tijdens het schrijven van deze 

tekst nog middenin de Olympische Spelen zit en de verkiezingscampagne 

nog maar net is begonnen. Hoewel ik altijd probeer zo actueel mogelijk te 

zijn, leveren juist deze twee onderwerpen, die mediatechnisch mijlenver 

uit elkaar liggen, een mooie vergelijking op.

Misschien is het goed eerst even met u terug te blikken op die 

Olympische Spelen van afgelopen februari. Nederland presteerde 

net als vier jaar geleden fantastisch en behaalde met name op de 

schaatsbaan heel wat eremetaal. Soms met verwachte winnaars, zoals 

Zijne Koninklijke Schaatsheld Sven Kramer op de 5.000 meter of Kjeld 

Nuijs op de 1.500, maar het meest spraakmakend waren toch vooral de 

onverwachte winnaars. Wie had vooraf gedacht dat Carlijn Achtereekte 

goud zou pakken? Of wat te denken van de pas 22-jarige Esmee Visser 

of de nog jongere Suzanne Schulting in die andere schaatshal? Een klein 

beetje onverwacht was toch ook wel de apotheose van de 10 kilometer 

bij de mannen. Persoonlijk had ik ieder geval wel gerekend op volledig 

Nederlands succes, in plaats van het semi-Canadese. Maar, zo zie je maar, 

het is moeilijk de toekomst te voorspellen en het moet ook allemaal maar 

net even meezitten en goed vallen op het goede moment. Verkiezingen 

zijn iets beter te voorspellen, maar ook afhankelijk van de grillen van 

de dag. En ook hierin kan een onverwachte ontwikkeling zorgen voor 

een totaal andere uitslag en dus ook verrassende winnaars. Een andere 

overeenkomst is dat ook verkiezingen, ceteris paribus, elke vier jaar 

plaatsvinden, een maandje na de spelen.

Verschillen zijn er echter ook volop tussen beide evenementen. Het 

OVDD-verkiezingsdebat wees me op een mooi verschil. Debatleider 

Johan Massier vroeg de lijsttrekkers om vooral concreet te zijn, maar 

wie de politiek een beetje volgt, weet dat nu juist dat nogal moeilijk 

gevonden wordt. Het is niet voor niks dat er zo vaak ‘nader onderzoek’ 

wordt gevraagd of naar onderzoeken wordt verwezen; dan leg je het 

antwoord feitelijk bij een derde partij neer. Terwijl een sport als schaatsen 

ontzettend concreet is. Je traint vier jaar voor een doel, moet op één 

moment een prestatie leveren en afhankelijk van de gereden tijd, win 

je of verlies je. Dat is concreet, meetbaar en daarop kun je worden 

afgerekend. De sporter zou na een behaalde overwinning zelfs kunnen 

stoppen, want niemand verplicht je om je titel te verdedigen. Voor 

politici werkt dat toch anders. Die zijn eerst volop bezig zichzelf te 

verkopen, behalen dan misschien een overwinning en moeten deze 

vervolgens een paar jaar lang waarmaken, om ze daar achteraf op te 

kunnen afrekenen. Al kunnen ook zij besluiten te stoppen, de partij 

blijft daarna toch wel bestaan.

Nou ja, u begrijpt de moeilijkheden die beide ‘sporten’ kunnen 

opleveren. In het ene geval werk je toe naar een prestatie en in het 

andere geval moet je je juist achteraf bewijzen. Voor ondernemers 

is het nog veel moeilijker, want die moeten beide beheersen. 

Eerst voer je campagne en verkoop je jezelf zo goed mogelijk. De 

offerte brengt je als eerste over de streep, maar dan begint het 

werk pas en moet je je gewonnen zetels verantwoorden naar 

de klant. Wie het in de afgelopen periode er over heeft gehad 

dat campagnevoeren topsport is, zou eens naar ondernemers 

moeten kijken.

Reageren?

decolumnist@handelenwandel.info 

Topsport
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statistieken

Gestart: 1996 | Medewerkers: 18 | Branche: grafisch | Doelstelling:   

‘We zoeken de grenzen 
op. We gaan meer kijken 

naar lokale ondernemers en 
willen aanbestedingen waar 

mogelijk lokaal houden. Het 
middel daarvoor is in onze ogen 

de online Database Lokale Onder-
nemers (DLO).’ 

Gemeente gaat meer lokaal aanbesteden
* Invoering Database Lokale Ondernemers *

gemeente dronten
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Wethouder Ton van Amerongen ontvangt 
met regelmaat reacties in de trant van 
“we zien veel aanbestedingen gegund 
worden aan bedrijven van buiten de 
gemeente”. Deze geluiden werden ook 
door gemeenteraadsleden opgevangen 
en dat resulteerde vorig jaar in een motie, 
waarbij werd gevraagd om het inrichten 
van een lokale database.

De motie is aangenomen, uitgewerkt en 
opgenomen in het inkoopbeleid. Nu is 
de tijd daar om de online database op te 
zetten. In deze database kunnen lokale, 
regionale en andere ondernemers zelf hun 
goederen diensten kenbaar maken. De 
stap naar regionaal is bewust gemaakt, 
omdat deze bedrijven niet alleen voor een 
completer aanbod kunnen zorgen, maar 
vaak ook werknemers uit de gemeente 
Dronten in dienst hebben. De database gaat 
als basis dienen voor de enkelvoudige- en 
meervoudig onderhandse aanbesteding 
(onder de Europese aanbestedingsdrempels). 
Dit betekent dat bedrijven uit de 
database automatisch uit de eerste hand 
worden geïnformeerd over een komende 
aanbesteding.

Actief invullen
Van Amerongen: ‘Daarom de oproep: vul de 
database in, zorg dat je bedrijf bij de gemeente 
in beeld komt. Sta je niet in de database, dan 
ben je ook niet in beeld. Het invullen is aan 
de ondernemer zelf, deelname is vrijblijvend.’
De online database is geen garantie op het 
daadwerkelijk verkrijgen van opdrachten. 
‘We willen de grens opzoeken, maar niet 
overschrijden. En bij alle aanbestedingen 
wordt natuurlijk naar de criteria gekeken, zoals 
(waar van toepassing en mogelijk) SROI (Social 
Return on Investment), duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Maar gezien de reacties vermoeden we dat er 
best geschikte bedrijven binnen de regio zijn 
waar wij geen weet van hebben.’ 

Past performance
In het inkoopbeleid is bovendien bepaald 
dat ‘past performance’ een rol speelt, 
na gunning van een opdracht wordt de 
uitvoering geëvalueerd en worden naar 
aanleiding van de uitvoering punten 
toegekend. Door deze prestatiemeting kan 
gewerkt worden aan prestatieverbetering 
en kan de gemeente zakendoen met goed 
presterende bedrijven. Van Amerongen: 
‘Dat speelt dan vooral bij inkopen met 
een repeterend karakter, dus waar vaker 
onderhandse aanvragen worden gedaan.’

Grond, weg en waterbouw
Voor de DLO is begonnen met een pilot 
op grond, weg en waterbouw. Het gaat 
dan met name over asfalt, betonwegen, 
straatwerk en riolering, zowel nieuwbouw 
als reconstructie. Op dit gebied verwacht 
de gemeente in 2018 procentueel gezien 
het meeste aan te besteden. Sinds 15 
maart maakt de gemeente daarbij voor haar 
uitnodigingen gebruik  van de DLO.

In een later stadium zal de database 
worden uitgebreid naar andere soorten 
opdracht. ‘Want we rekenen erop, dat de 
evaluatie positief uitpakt. We willen na een 
jaar samen met betrokken ondernemers 
evalueren. Daarin nemen we ook de 
administratieve bestuurslasten mee. Want 
we willen een reëel beeld krijgen van wat 
het heeft opgeleverd en welke inspanning 
het heeft gekost.’

Opname in beleid
Een database lokale bedrijven is weliswaar 
vooruitstrevend, het is niet helemaal nieuw. 
‘Er zijn op dit moment een twintigtal andere 
gemeenten die het ook al doen, maar het 
is wel vernieuwend, er is ook nog niet veel 
ervaring mee opgedaan. We hebben ons 
in Dronten eerst gericht op het inkoop en 
aanbestedingsbeleid – dat ligt inmiddels 
vast. We werken nu aan het opzetten en 
werken vanuit de database. Wij denken 
nadrukkelijk dat het ondernemers extra 
kansen geeft om in beeld te komen bij de 
gemeente en dat het een grotere kans geeft 
om werken gegund te krijgen.’
Het werken middels een DLO geeft ook 
betere mogelijkheden voor samenwerkende 
bedrijven. ‘We kijken nadrukkelijk ook naar 
onderaanneming. We willen daarmee het 
plaatselijke bedrijfsleven beter faciliteren. 
Dit kan de gemeente doen door gebruik te 
maken van percelen in aanbestedingen, het 
toestaan van het aangaan van combinaties 
en onderaanneming, het verminderen 
van de lasten en het voorkomen van het 
hanteren van onnodig zware selectie- en 
gunningscriteria.’

Regionaal
Ook regionale bedrijven kunnen in de lokale 
database worden opgenomen. Ton van 
Amerongen geeft aan dat dit een bewuste 
keuze is. ‘Er zijn veel bedrijven die wel in de 
regio zitten maar niet in Dronten, er vindt 
veel regionale onderaanneming plaats en 
menig bedrijf uit de regio maakt gebruik van 
werknemers uit onze gemeente.’

Hoe werkt het?

Om bij onderhandse aanbestedingen 
geschikte lokale ondernemers te 
vinden, raadpleegt de gemeente eerst 
de DLO. Indien geen of geen geschikte 
lokale ondernemer aanwezig is 
in de DLO, kiest de gemeente op 
grond van objectieve criteria zelf 
voldoende geschikte ondernemers. 
Voornoemde betreft uitdrukkelijk 
het uitnodigingsbeleid en houdt geen 
garantie in op het daadwerkelijk 
verkrijgen van opdrachten. 

Hoe kan ik in de database 
worden opgenomen? 

Inschrijven kan via mijnemvipres-
tatiemeting.nl/opdrachtnemers/
registratie Bedrijven kunnen zich 
doorlopend aanmelden voor een of 
meerdere disciplines. De gevraagde 
verklaringen en bewijsstukken wor-
den opgeslagen. Bedrijven die aan 
de voor de opdracht benodigde eisen 
voldoen, krijgen bij aanbesteding een 
uitnodiging tot inschrijving. 

Wat kunnen we verwachten? 

Werken die dit jaar worden verwacht 
zijn onder meer een terreinafwerking 
in De Gilden. Een bouwrijp maken 
van grond in De Gilden en een ter-
reinafwerking in De Graafschap. 

Dronten.nl 

Op Dronten.nl vindt u alle informatie 
op zoektermen als ‘ondernemen’, ‘da-
tabase’ en ‘DLO’. Het document dat u 
daar kunt openen heet ‘Groslijstsyste-
matiek gemeente Dronten’.   
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Vitale centra 
In de retail vinden veel veranderingen plaats. Online-aankoop groeit, 

consumenten zijn kritischer en het gaat meer en meer om goede 
beleving van winkelen. Dit is ook merkbaar in onze winkelcentra. Van 
belang is om een goed vestiging- en leefklimaat te behouden. 

Voor inwoners van de gemeente en voor onze bezoekers. Het 
gevarieerde aanbod aan functies in onze centra draagt bij aan 

dit consumentenvertrouwen. In samenwerking met betrokken 
ondernemers, periferie detailhandel,  vastgoedeigenaren en inwoners 
worden actieplannen opgezet voor de Vitale Centra. 

Met een visie op zowel langere termijn als gerichte actiepunten 
op korte termijn. Het gaat daarbij om SuyderSee, buurtcentra 

Dronten-West en Dronten-Zuid, de dorpscentra van Swifterbant en 
Biddinghuizen en de perifere detailhandel.  In januari vond de eerste 
bijeenkomst plaats in De Meerpaal. Om kennis uit te wisselen en 

een stip op de horizon te zetten. De komende tijd wordt met hen 
een uitvoeringsagenda bepaalt, waarbij de SEA-groep Vitale Centra 

wordt opgestart en de dynamiek ervan wordt uitgewerkt.  

Wervingskracht
In de kadernota 2017 is voorgesteld SEA-groep Wervingskracht 
te versterken en dat dat wellicht leidt tot het onderbrengen van 

citymarketing in een ‘stichting’. Het programma Dronten-promotie 
2018 heeft intussen geconcludeerd dat het ‘op afstand zetten’ van 
citymarketing geen doel is op zich. Wervingskracht heeft er een 

belangrijke bijdrage aan geleverd invulling te geven aan marke-
tingactiviteiten. Denk aan het communicatief ondersteunen van 

de SEA-groepen door ontwikkeling van de fysieke sociaal econo-
mische agenda in ‘Handel en Wandel’, de ontwikkeling van de Tul-
penroute en het initiatief tot de Dronterland Streekproducten. 

Vanuit deze energie wil de gemeente blijven verbinden en dit tot 
een natuurlijke verzelfstandiging van de organisatie van citymar-
keting laten leiden. Voor Wervingskracht worden professionals 

gevraagd die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de marketing van 
agrarisch onderwijs, Flevo-Fun-Fields, etc. Met marketingspeci-

alisten uit onderwijs, bedrijfsleven, woonmarkt en de toeristisch 
recreatieve sector wordt de samenhang tussen de pijlers afge-
stemd. Daarnaast worden met Wervingskracht de platforms 

opgepakt als de marketingwebsite, toeristische routes, inzet 
van streekproducten en ondersteunende sponsoractiviteiten.  

Nieuwe dynamiek     
SEA-groepen
Huib Veldhuijsen
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De Sociaal Economische Agenda (SEA) bestaat uit groepen die zijn 
samengesteld uit maatschappelijke partners, ondernemers, onderwijs 
en overheid. Samen werken zij aan een gezond sociaal economisch 
ondernemersklimaat in Dronten. In 2017 is de Sociaal Economische 
Visie ‘Daadkracht door Samenwerking’ door de gemeenteraad 
vastgesteld. Veel ondernemers hebben hieraan een bijdrage 
geleverd. In de visie zijn Vrijetijdseconomie, Vitale centra, Agro-
Food en Acquisitie belangrijke pijlers. Voor de eerste twee pijlers 
is het idee daar nieuwe SEA-groepen voor samen te stellen. Om 
de samenhang van alle inzet vorm te geven wordt ook SEA-groep 
Wervingskracht nieuw leven in geblazen.  

Vrijetijdseconomie
De komende jaren wil de gemeente, in samenwerking met 
ondernemers, overheden en partners als Gastvrije Randmeren, 
belangenorganisaties en terreinbeheerders onder andere meer 
naamsbekendheid genereren. Dit door inzet van de nieuw 
op te zetten SEA-groep Vrijetijdseconomie. Met een ‘buren 
ontmoeten buren’ bijeenkomst voor de vrijetijdssector op 5 
maart jongstleden bij Dorhout Mees is daaraan een begin 
gemaakt. De partners werken de komende tijd samen aan 
een uitvoeringsagenda op het gebied van recreatie en 
toerisme in de gemeente Dronten. 
 
Dronten doet het goed als het gaat om werkgelegenheid 
in de recreatieve- en toeristische sector. Maar liefst 
9,1% van het aantal banen is in deze sector te 
vinden. We trekken vele (inter-) nationale bezoekers. 
Naast vrijetijdsbestedingen op attractieparken en 
evenementen wordt een relatief groot deel van de 
bestedingen gedaan op campings en bungalowparken. 
Door onze ligging aan de randmeren heeft de sector 
een sterke regionale concurrentiepositie. We willen 
ons profileren als aantrekkelijke regio voor recreatie 
en toerisme. Hierbij zoeken we aansluiting op het 
provinciale ‘Recreatie & Toerisme Flevoland’ en 
het verhaal van Flevoland  ‘Nieuw Land op de 
Zeebodem’. 



ovdd

Uit de leden enquête is de Nieuwjaarsbijeenkomst als een van de 
topevenementen van de OVDD naar voren gekomen.

weetje
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OVDD Nieuwjaarsfeest
Ook dit jaar vond het Nieuwjaarsfeest 
weer plaats in De Meerpaal, waarbij 
Slump Catering & Events de aankleding 
en de hapjes voor haar rekening nam. Het 
Nieuwjaarsfeest kan niet op deze manier 
worden georganiseerd, zonder een vorm 
van sponsoring. Tot nu toe hebben wij hier 
geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar 
zowel De Meerpaal als Slump Catering 
& Events sponsoren het Nieuwjaarsfeest 
ruimhartig. In overleg met de sponsoren 
wordt hier geen aandacht aan besteed in de 
vorm van sponsoruitingen tijdens het feest.  
De twee nieuwe categorieen bij de 
Verkiezing Ondeneming van het Jaar zorgde 
voor een nieuwe impuls. Wij hopen dat u 
deze categorieen heeft gewaardeerd. Om u 
meer tijd te geven om ondernemers voor te 
dragen voor de verschillende categorieen, 
zullen wij dit jaar de inschrijftermijn 
verlengen. Vlak voor de zomervakantie zal 
het formulier op de website open staan om 
bedrijven voor te kunnen dragen. Via de 
nieuwsbrief en social media wordt u op de 
hoogte gehouden. En natuurlijk plaatsen wij 
een fotocollage van het feest. Deze foto’s 
kunt u ook terugvinden op de website: 
www.ovdd.nl/fotoalbums



‘Natuurlijk moet je aan 
alle eisen voldoen, maar 

veel keuringsinstanties zijn 
daarnaast gelieerd aan een 

leverancier of fabrikant. Dat 
geeft het idee van specialisatie, 

maar is gevoelsmatig ook niet 
geheel onafhankelijk. En dat is onze 

troef, wij zijn niet afhankelijk van een 
fabrikant, leverancier of instelling. 

We zijn volledig onafhankelijk.’
Alette van de Berg-Dijkstra is direc-

teur van de Internationale Keuring  
Associatie, een bedrijf dat 20 jaar ge-

leden door haar ouders (beiden zijn nog 
bijna dagelijks in het bedrijf te vinden) 

werd opgericht. Grootste verandering 
sinds zij de scepter zwaait: het kantoor aan 

de Handelsweg Noord.
Opgericht in 1997  |  2017 kantoorpand aan Handelsweg- noord betrokken  
3 keurmeesters keuren tot 140 apparaten per dag  |  Betrokken bij sloop  
Flevocentrale en verplaatsing  |  Spoorbrug/verbreding A1

statistieken

Onafhankelijkheid is onze troef

bedrijf

Veiligheid boven alles, het begint met opleiden, maar werken met 
degelijk en vooral gekeurd materiaal is een volgende stap. Zorgen 
dat het veilig is èn veilig blijft. ‘Veilig ondernemen begint bij 
Ikas’ is hun slogan. De redactie van Handel & Wandel ging in 
gesprek met de directie van dit 20 jaar jonge Dronter bedrijf. 
Over veiligheid, keurmeesters, bedrijfsopleidingen, en 
internationale inzet. En over lokale onbekendheid.
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Internationaal
‘Het bedrijf is in 1997 opgezet als een 
instantie voor het keuren en inspecte-
ren van arbeidsmiddelen in Nederland. 
Anno 2018 werken we ook buiten de 
landsgrenzen en is er een grote diversi-
teit aan diensten ontstaan, waaronder 
diverse bedrijfs(veilgheids)trainingen.
Van oorsprong werd vanuit huis 
gewerkt, sinds enige tijd vanuit een – 
overigens tijdelijk – kantoor.’
Keuringen vinden uitsluitend op loca-
tie plaats, zonder verstoring van het 
arbeidsproces. De keuring is (qua pa-
pierwinkel) volledig geautomatiseerd. 
Ieder apparaat of hulpmiddel wordt 
eenmalig voorzien van een identifica-
tienummer en streepjescode. Voorts 
volgt een visuele keuring, worden elek-
trische apparaten geheel doorgemeten 
en andere materialen volgens proto-
col gekeurd. De data worden naar het 
hoofdkantoor gezonden ter verwerking 
en archivering.

Breed terrein
‘Adsvisering is een andere belangrijke 
tak van Ikas. Je moet dan denken aan 
VCA systemen, ISO certificeringen, 
BRL’s (vastgoed) en keurmerk (bijvoor-
beeld FSC) begeleiding. In dat kader 
verzorgen we ook diverse opleidingen, 
zoals VCA, BHV/AED, vorkhefcerti-
ficaat en mangatwacht. En dat alles 
heeft in de loop der jaren ook gere-
sulteerd in projectbegeleiding op het 
gebied van veiligheid. We zijn bijvoor-
beeld betrokken geweest bij de sloop 
en nieuwbouw van de Flevocentrale, 

de verbreding A1 (spoorbrug verplaat-
sing) en bij TaTa Steel. Verder veel in de 
scheepsbouw en grote industrie.’

Lokaal
‘Lokaal? Tja, daar weet men ons nog 
niet zo te vinden. Terwijl dat absoluut 
heel leuk zou zijn. We werken met alle-
maal Drontenaren, pogen bij vacatures 
ook vooral Drontenaren te werven. We 
zijn een echt Dronter bedrijf en zou-
den graag meer lokale klanten willen 
hebben.’ 
De kracht van Ikas wordt in hoge 
mate bepaald door de mensen. De 
kwaliteit en service van de diensten 
zijn gebaseerd op de kennis, kunde en 
inzet van al de medewerkers, die met 
veel passie, -ieder in zijn/haar eigen 
specialisme- sterk betrokken zijn bij de 
organisatie.

bedrijf

BEDRIJF & HANDEL

Veiligheid voor alles

Keuring van arbeidsmiddelen betekent 
het inspecteren en veilig houden 
van elektrische gereedschappen, hijs 
en hefmaterialen, klimmaterialen, 
valbeveiliging, steigers en controle op 
brandblusmaterialen en AED’s in een 
bedrijfsmatige omgeving. Dit gebeurt 
door gekwalificeerde keurmeesters 
die soms wel tot 140 middelen op een 
dag inspecteren en keuren volgens 
wettelijke eisen. Omdat Ikas niet 
gelieerd is aan leverancier of fabrikant 
heeft zij geen enkel financieel belang 
bij de uitkomst van een keuring. 
‘Doorzichtig en eerlijk’, luidt het credo. 
Geen prijsvechter, maar wel een van 
de goedkopere instanties.



                 14 april tot en met 5 mei

  Beleef de tulpenvelden
De vierde editie van Tulpenroute Flevoland komt alweer in 

zicht. De derde editie was een succes, de komende wordt 

hopelijk nog mooier en groter. 

Van  14 april tot en met ongeveer 5 mei 2018 is iedereen 

weer van harte welkom om te genieten van velden vol 

prachtige tulpen. Ook vieren wij het 100 jarige bestaan van 

de zuiderzeewet.

www.tulpenroutefl evoland.nlwww.tulpenroutefl evoland.nl

               
  1 WANDELROUTE • 4 FIETSROUTES • 4 AUTOROUTES

FOTOWEDSTRIJD 
Waaronder een foto op aluminium 

van 90 x 60 cm  t.w.v. €100,– 

Xpozer startpakket 

60 x 40 cm t.w.v. € 45,95. 

Met een startpakket ontvang je 

een wisselframe, fotoprint én een 

voucher

Maak kans op één van de mooie prijzen: 

               

PRINT MEDIA
GRAFISCH DESIGNW E B  D E S I G N
W W W . P R I N T O N M E D I A . N LD R U K W E R K   O P   M A A T

               
Foto genomen door Birgit Bosch

* Wanneer u deelneemt aan de fotowedstrijd en foto’s aan ons instuurt, gaat u ermee 
akkoord dat wij uw foto voor promotionele doeleinden voor de Tulpenroute, vrij van 
rechten mogen gebruiken. 



BEDRIJF & HANDEL

Van Woerden Flevo neemt verwerking 
in eigen hand

Start-up

Stefan (34) en Anthoinet (32) zien het 
introduceren van de verwerking in 
eigen huis als een start-up. ‘Dit is het 
begin. Ik verwacht binnen een jaar de 
eerste verpakkingslijnen.’ De eigen 
productie aan peen omhelst zo’n 
4000 ton, de verwerkingscapaciteit 
ligt tussen de 5 tot 10 ton per uur. 
Voor de aardappels liggen deze 
cijfers op 3000 ton met eenzelfde 
verwerkingscapaciteit.
Medio april wordt er proefgedraaid 
met de verwerking. De eerste orders 
zijn gepland vanaf 1 juli. Op dat 
moment worden de eerste verse 
wortels gerooid en direct verwerkt.
Ondertussen doen ook de nieuwe 
huisstijl en de bedrijfsnaam ‘Van 
Woerden Flevo’ hun intrede.

bedrijf

In	2003	 stapte	hij	 in	het	bedrijf,	 twee	
jaar later trad hij toe tot de maatschap 
en vorig jaar nam hij het bedrijf over 
van	 zijn	 ouders.	 	 Stefan	van	Woerden	
zijn	droom	is	in	vervulling	gegaan,	maar	
daar	moet	hard	voor	worden	gewerkt.

Samen met Anthoinet Boks bouwt Stefan 
aan een hypermodern biologisch akker-
bouwbedrijf dat verwerking en afzet ge-
heel in eigen hand heeft. Om dat te kun-
nen realiseren wordt er op dit moment aan 
de Palingweg onder Biddinghuizen druk 
gewerkt aan de inrichting van een ver-
werkingsruimte exclusief voor biologische 
aardappelen en peen. 

Korte lijnen
Het familiebedrijf (in 1988 door van Woer-
den sr. van zijn ouders overgenomen) ging 
in 1994 over op biologische teelt. Met 40 
hectare basisareaal was het een kleine 
speler in een groeiende markt. In 2005 
ontstond er een specialisatie in wortels 
en werd het areaal fors uitgebreid. Stefan: 
‘Het zelf oppakken van de wortelhandel 
was een logisch gevolg en met die kennis 
en ervaring ging dat ook al snel op voor de 
aardappelen. Nu heeft van Woerden een 
areaal van ruim 300 hectare. Deze schaal-
grootte stelt ons in staat tegemoet te 
komen aan de keuzes en vraag van afne-
mers. En dat past bij een goed bio-bedrijf, 
korte lijnen, supervers, kwaliteit.’ 

Zwakste schakel
Met als uitgangspunt de verwerking 
van de eigen geteelde peen – met 

mogelijkheden om in de toekomst ook 
producten van collega-bedrijven te 
verwerken, ziet Stefan de verwerking in 
eigen huis als een uitgelezen kans. ‘Het 
was in principe de ontbrekende schakel.’ 
Anthoinet vult aan: ‘Wij kunnen meer uit 
een product halen, klantgerichter, sneller, 
beter inspelen op de wensen. Zoals op 
dezelfde dag verwerken en afleveren; 
dus de volgende dag in de winkel.’ De 
nieuwbouw en de inrichting van de 
verwerkingsruimte levert volgens beiden 
alleen maar voordelen op. ‘We kunnen nu 
werken aan de meest optimale omgeving 
en inrichting, de routing, de plaatsing van 
de machines, de aan en afvoer, alles is 
ideaal op elkaar af te stemmen.’ 

Cleanroom
De verwerkingsruimte wordt een zogenaam-
de ‘cleanroom’. Het product komt vuil binnen 
in de hal waar het wassen, polijsten en sor-
teren plaats vindt. Vanuit die ruimte gaat het 
via een gesloten band naar de verwerkings-
hal. ‘We zijn een 100% bio-bedrijf en dat be-
tekent ook een schone (werk)omgeving en 
hoogstaande kwaliteitsborging. Zo is er 
een biologische waterzuivering in aan-
leg en wordt in de teelt veel aandacht 
besteed aan gewasrotatie en groen-
bemesters. Voor precisiebemesting 
worden zelfs drones ingezet.’
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Hoe sterk is uw pitch?

Geen golfervaring? Geen probleem!
Golfacademie Flevoland leert u, en uw relaties, graag de �jne kneepjes van het golfvak tijdens 
een clinic of zelfs in een tweedaagse GVB training. Kijk voor meer informatie op www.golfacademie�evoland.nl www.shortgolf.nl

 

Ontwerp, aanleg en onderhoud 
van integrale, duurzame 

groenprojecten



Detaillist en Talent van het Jaar
Detaillist van het Jaar
In de nieuwe categorie Detaillist van het Jaar mocht William’s 
Fashion for Men de prijs mee naar huis nemen. Het juryrapport 
van William’s geeft onder andere aan: William’s heeft een eigen 
visie op het runnen van mode winkels met een sterke focus op 
persoonlijke aandacht en contact met de klant. Het bedrijf is 
zeer sterk in lokale marketing, daarnaast opent hij in maart 2018 
een nieuwe vestiging in een nieuw gebied. William’s neemt 
medewerkers mee en betrekt ze bij de inkoop van de nieuwe 
collectie. Ook werkt hij nauw samen met ondernemers in zijn 
winkelstraat en de winkeliersvereniging.

Over William’s Fashion for Men
William’s Fashion for Men is een herenmodezaak met twee 
vestigingen tegenover elkaar in De Redepassage: de herenmode kant 
en de jeanswinkel. Een derde vestiging zal in maart 2018 openen in 
Kampen. Met een zorgvuldig samengesteld merkenpakket bieden de 
winkels een complete collectie die een brede doelgroep beslaat. Elke 
man kan bij William’s terecht. 
Ook bedrijven kunnen bij William’s terecht voor gepaste kleding voor 
de medewerkers. Hierbij kunt u denken aan een mannenkoor, maar 
ook de kleding voor de clubkampioenschappen tennis, de golfkleding 
voor heren, sportieve vesten voor het voetbalteam etc.

Eigenaar William van der Kolk zette meer dan 20 jaar geleden zijn 
eerste stappen in de modewereld, na het voltooien van een opleiding 
detailhandel voor de modebranche. ‘Altijd heb ik de wens gehad om 
mijn eigen winkel te hebben waar ik mooie, eigentijdse mode voor de 
man kon verkopen. Die wens ging in 2006 in vervulling. Mijn grote 
passie is het samenstellen van een assortiment waar ik u een goed 
gevoel mee kan geven en waarmee u bij welke gelegenheid dan ook 
zelfverzekerd kan verschijnen.’

Talent van het Jaar
In de nieuwe categorie Talent van het Jaar is Straetus Incasso Flevoland 
de winnaar. In het juryrapport staat onder andere: Straetus heeft een 
vernieuwende visie op de incassomarkt en wil zijn dienstverlening 
verder uitbreiden. Straetus maakt slim gebruik van digitale media en 
is inventief met het inzetten van social media kanalen, zij durven van 
de gebaande paden af te gaan. Verder zoeken zij verbetering in steeds 
sneller en efficiëntere incasso-vormen, om de kosten laag te houden. 
Loyd Hendriks leidt eigen mensen op en heeft korte lijnen met school 
voor werving van nieuwe medewerkers. 

Over Straetus
Incassobureau Straetus is een landelijke franchiseformule met 
regionale vestigingen, waarbij elke vestiging wordt geleid door een 
lokale ondernemers. Dankzij deze structuur kenmerkt de werkwijze 
van Straetus zich door een ondernemende en persoonlijke benadering 
met haar klanten. De ondernemers van Straetus verdiepen zich in uw 
situatie en zorgen ervoor dat er snel resultaat wordt geboekt. Indien 
nodig leggen wij een persoonlijk bezoek af bij de debiteur, zodat we 
volledig op de hoogte zijn van de situatie. Vaak komen we in een 
persoonlijk gesprek snel tot een oplossing.

De ondernemende aanpak blijkt uit de razendsnelle behandeling 
van dossiers. Zo kunnen wij op werkdagen (binnen kantooruren) 
garanderen dat uw dossier al binnen 4 uur in behandeling is genomen. 
Wij begrijpen dat u al te lang op uw geld zit te wachten en gaan snel 
over tot actie. Probeer ons uit en u staat verbaasd over de snelheid 
en resultaten.

Vanzelfsprekend kunt u bij Straetus terecht voor het uit handen 
geven van een incidentele vordering, maar we stellen zeker prijs op 
een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. 
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Het was voor de eerste keer dat de verkiezing Detaillist en Talent van het jaar 
plaatsvond. 

weetje



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.

Colofon

maart
• 28 mrt - Ondernemersacademie
• 29 mrt - Bedrijfsbezoek huisvestingsproject LevelOne

april
• 05 april - Bestuursvergadering
• 05 april - Bestuurlijk overleg Gemeente Dronten
• 05 april - Businessborrel met bedrijfsbezoek bij Schmit Zonwering
• 13 april - Flevopenningengala
• 23 april - Buren ontmoeten Buren bij Fresh Care

mei
• 03 mei - Bestuursvergadering
• 03 mei - Businessborrel

• 16 mei - Algemene Ledenvergadering + theatervoorstelling
• 17 mei - Bestuursvergadering VNO NCW
• 17 mei - Professioneel Overleg Flevoland
• 31 mei - Uitje Swifterbanter Ondernemers

juni
• 07 juni - Bestuursvergadering
• 07 juni - Businessborrel
• 07 juni - Bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten
• 13 juni - Ondernemersacademie
• 21 juni - Professioneel Overleg Flevoland
• 27 juni - OVDD Zomerfeest 2018

Bestuur
Hester Vroegop, voorzitter - hester@ovdd.nl
Peter Dekker, vice-voorzitter - peter@ovdd.nl
Hans Douma, secretaris - hans@ovdd.nl
Sieberen Sybesma, penningmeester - 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
info@ovdd.nl
Telefoon: 06 - 82 96 59 70

Uitgever
PrintOnMedia bv.
Het Ruim 72, 8251 EP Dronten 
Telefoon: 0321 - 321 185 
E-mail: contact@printonmedia.nl
Oplage: 2.650 stuks
Verschijning: 4x per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten 

Adverteren
Advertentie acquisitie: PrintOnMedia bv.
adverteren@handelenwandel.info 
Telefoon: 06 - 83 90 52 65

Redactie 
Hoofdredactie:  Janke Bosma 
Eindredactie:  Rudolph Posthumus 
Redactieraad:  Sieberen Sybesma 
  Carien van der Marel 
  Huib van Veldhuijsen
  Martijn Horich 

Kopij: nieuwstips@handelenwandel.info

Interviews
Rudolph Posthumus, Conferant tekst en meer  

Beeldredactie & fotografie
Mischa Massink, Fotostudio Wierd

Druk en vormgeving
PrintOnMedia bv. 

Agenda



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

Durft u 
 te kiezen 
 voor een 
 ondernemende
 accountant?

Ondernemende Accountants



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

Milieuvriendelijk ondernemen 
               met zonnepanelen

DUURZ
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M
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STALLEREN

WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

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

Profiteer 
van de

overheids-
stimulering

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

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

www.wouda.nl
Duurzaam installeren

Een berekening van uw voordeel?
Neem dan contact op met Berend Brink (0321) 386065 of mail hem op b.brink@wouda.nl.

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


