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• OMFL laat gebaande paden los

• Boerderijwinkel Smit gaat voor variatie

• Geen WijLand Festival zonder steun ondernemers



Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl



in deze uitgave

inhoud

25
27

21
13

05  Column 
Hester Vroegop

07  Fairtrade

09 Uit het gemeentehuis

11	 Een	korte	introductie 
 

13 Bedrijf in Beeld 
 Boerderijwinkel Smit

19  Column 
Jaap Kodde 21 

21 Bedrijf in Beeld 
 OMFL 2.0

23 Thema
 Op internet word je 
 voortdurend gevolgd
 
25 Bedrijf in Beeld 
 Beachclub Nu

27 Bedrijf in Beeld 
 Wijland Festival

29  Thema
 Leerwerkplek 

30  Agenda / Colofon

OMFL 2.0
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
slaat een nieuwe weg in. Oud-directeur Ineke 
Mastenbroek geeft duiding in de nieuwe, op 
provinciaal beleid geënte, richting. 

Restaurant Beachclub NU
Jelbert Haagsma gaat zijn negende seizoen 
aan het Veluwemeer in, dit keer als eigenaar 
van het restaurant waar hij ooit als hulp in 
de keuken begon en doorgroeide tot chef-
kok.

Boerderijwinkel Smit
Wanneer je na 20 jaar veel meer tijd krijgt 
om je droom te verwezenlijken, kan er iets 
heel moois ontstaan. Francis Smit-Verweel 
werkt er volop aan.

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.

Derde WijLand Festival
Zonder steun van lokale ondernemers 
kom je niet ver, gelukkig zien veel Dronter 
ondernemers dat in en komt er dus een 
derde editie van het WijLand Festival.

Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl



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



5

H
A

N
D

EL
 E

N
 W

A
N

D
EL

  |
  #

2 
 | 

  J
U

N
I  

20
18

Hester Vroegop
Voorzitter ovdd

voorwoord

Tot ziens!
Soms lopen zaken anders dan je vooraf kunt 
bedenken.

Het afgelopen jaar ben ik vanuit mijn onderneming werkzaam 
geweest als leerwerkmakelaar op Het Perron Dronten. De verbinding 
maken tussen het bedrijfsleven met de studenten en daar de goede match 
bij vinden met de nodige, soms intensieve, begeleiding is ongelofelijk 
gaaf om te mogen doen. Hiermee voorkomen we als ondernemers en 
als onderwijs dat er leerlingen buiten de boot komen te vallen: deze 
leerlingen noemen we met een mooie naam ‘de voortijdig schoolverlaters’ 
(VSV-ers). Eenieder verdient een plek binnen onze arbeidsmarkt en daar 
wil ik mijn uiterste best voor blijven doen.

In de loop van het jaar heb ik bij de teamleider van het mbo aangegeven 
dat ik in grotere mate beschikbaar zou willen zijn voor het onderwijs. Door 
wijzigingen in het team kwam de ruimte er sneller dan ik had kunnen 
bedenken en lopen zaken soms anders dan je vooraf had bedacht. Dit 
heeft ertoe geleid dat ik in dienst kom bij de Landstede Groep, als mbo-
docent en coach mbo 1 en als leerwerkmakelaar werkzaam blijf vanuit 
Elancius. Na 18 jaar ga ik mijn werkzaamheden bij Primofin beëindigen. 

Ik heb ookbesloten per 1 september mijn bestuurslidmaatschap bij 
OVDD na zes jaar te stoppen. Mijn voorzitterschap zal de komende 
maanden worden waargenomen door Peter Dekker. Vanuit het bestuur 
stellen we een profielschets ‘voorzitter OVDD’ op, om deze op woensdag 
27 juni tijdens het zomerfeest te kunnen presenteren. Ik zal dán ook, 
tijdens het zomerfeest, afscheid van u als leden en collega-ondernemers 
nemen in mijn rol als voorzitter, puur praktisch omdat dit het laatste 
‘OVDD-evenement’ is voor de zomerperiode. Als leerwerkmakelaar blijf 
ik studenten intensief begeleiden naar een plek binnen het regionale 
bedrijfsleven. Ik zal u dan ook graag blijven ontmoeten, alleen vanuit een 
andere rol. Hiermee houden we wat mij betreft de aansluiting onderwijs 
arbeidsmarkt dan ook springlevend!

Als vertegenwoordigers van ondernemend Dronten hebben 
we de afgelopen jaren de samenwerking met de gemeente 

Dronten, VNO NCW regio Midden, andere bedrijfskringen en 
provincie in Flevoland en de economische regio Zwolle verder 

uitgebouwd. We hebben ingezet op het werken van buiten naar 
binnen, om zo de deskundigheid op te halen en te vertalen naar 

beleid, welke mede gedragen wordt door ondernemers. Het bestuur 
hecht waarde aan de continuïteit van de ingezette samenwerking 
met Gemeente Dronten op het gebied van detailhandel, denk aan de 
‘Detailhandelsvisie’ die in ontwikkeling is, ‘Vitale Centra’, ‘Infrastructuur’, 
bereikbaarheid en ontsluiting en de regionale economische ontwikkeling 
van de Floriade. 

Daarnaast hebben we ingezet op het verder professionaliseren van 
OVDD-verenigingsmanagement, in een duo functie, om de continuïteit 
blijvend te waarborgen. De indeling van de dossiers is aangepast en de 
taken zijn opnieuw verdeeld binnen het bestuur. Dat proces is nog niet 
voltooid, ik heb er alle vertrouwen in dat de ingezette lijn met de huidige 
bestuurders zal worden voortgezet. 

OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente 
Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op 
lokaal en regionaal niveau. Dit doet zij onder andere door het stimuleren 
van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs 
en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform 
te bieden, met als doel een positief ondernemersklimaat te creëren in 
gemeente Dronten. 

Dank voor uw vertrouwen de afgelopen jaren, de mooie gesprekken en 
bijzondere ontmoetingen met u allen. Graag tot ziens!

Reageren?
hester@ovdd.nl
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Daarover praten zij

Tijdens de OVDD businessborrel van 7 juni bij Dorhout 
Mees, heeft Hester Vroegop bekend gemaakt dat zij vertrekt 
als voorzitter van Ondernemersvereniging De Driehoek. 
Met ingang van 22 mei is zij begonnen als coach/docent 
bij de Landstede Groep. Hester blijft tot 1 september 
voorzitter, daarna worden haar taken overgenomen door 
Peter Dekker, de huidige vicevoorzitter van OVDD. Dat 
betekent dat er de komende periode wordt gezocht naar 
een nieuwe voorzitter voor OVDD.  

Op de Algemene ledenvergadering van 16 mei is afscheid 
genomen van Remko Bosma en is Harry de Jong als nieuw 
bestuurslid aangetreden. 
De detailhandelsvisie nadert zijn definitieve vorm en wordt 
in de gemeenteraad besproken. 
De werkgroep Floriade discussieert over een groslijst 
van ideeën en er is een intentieovereenkomst voor 
het MFC in Swifterbant. We kijken terug op een zeer 
geslaagd bedrijfsbezoek bij het huisvestingsproject aan 
de Visvijverweg, een activiteit samen met Bedrijfskring 
Lelystad. 

En het OVDD Zomerfeest staat voor de deur. Na 
het Zomerfeest is het bijna vakantie. Tijdens de 
vakantiemaanden is het ook even rustig bij OVDD. Er is 
geen businessborrel in de maanden juli en augustus, de 
bestuursvergaderingen gaan zoals gewoon is, wel door met 
de bestuursleden die aanwezig zijn. 

OVDD wenst u fijne zomermaanden toe!

Spronk Bemiddeling & Advies, Dronten  |  Cor Spronk

ICT Projectmanagement Anssems, Dronten  |  Jan Seijerlin

Resort	Zuiderzee	Exploitatie	B.V.,	Biddinghuizen		|		Wim	Vos

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.

Afscheid Remko Bosma
Op 16 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats van 
OVDD. Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van 
bestuurslid Remko Bosma. Remko heeft 8 jaar zitting gehad 
in het bestuur van OVDD en heeft onder andere de dossiers 
Hanzekwartier, Vitale Centra en Infrastructuur onder zich 
gehad. Het bestuur van OVDD bedankt Remko van harte 
voor zijn inzet!

De vergaderlocatie van OVDD blijft Wouda Installatie-
techniek, De Noord 35, Dronten. 

Nieuw bestuurslid Harry de Jong 
Tijdens de ALV is Harry de Jong van AVAQ toegetreden als 
nieuw bestuurslid. Harry wil zich graag inzetten voor het 
ondernemersklimaat in Dronten en heeft er veel zin in om te 
beginnen. Harry, van harte welkom in het bestuur van OVDD. 
Het dossier dat Harry direct onder zich krijgt is Beveiliging 
Bedrijventerreinen. Na zijn inwerkperiode wordt er opnieuw 
gekeken naar de verdeling van de dossiers. 

Floriade
Sinds januari 2018 is er een werkgroep Floriade geformeerd, 
bestaande uit ondernemers, vertegenwoordigers uit het 
onderwijs en bestuurders. Ook OVDD maakt onderdeel 
uit van deze werkgroep. De werkgroep is geformeerd om 
Dronten sterk te profileren in aanloop naar de Floriade. In de 
eerste bijeenkomst is er een aanzet gemaakt tot een groslijst 
met ideeën die aan de BV Floriade wordt aangeboden. Heeft 
u ideeën of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar Han 
Tissingh van Gemeente Dronten h.tissingh@dronten.nl. U 
kunt uw mail ook sturen naar info@ovdd.nl. Wij zorgen er dan 
voor dat uw mail aankomt bij de Gemeente Dronten.
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Nedimpex bestaat 25 jaar
Dit jaar bestaat Nedimpex 25 jaar. Nedimpex, lid sinds 2017, 
is in 1993 opgericht in Schoonebeek en via Zwolle in Dronten 
terechtgekomen. Zij verzorgen lasconstructiewerk, draai & 
freeswerk, gietwerk en divers assemblagewerk. De montage 
van halffabricaten is ondergebracht bij Nedimpex Products, 
gevestigd in een productiehal van Impact in Dronten.

Begonnen als toeleverancier van constructieve onderdelen 
voor de machinebouw, is Nedimpex  uitgegroeid tot een 
specialist voor uitbestedingen van constructieve onderdelen 
voor diverse branches in Nederland. In juni 2004 heeft 
Henry Veltmaat het bedrijf overgenomen en uitgebouwd 
tot wat het bedrijf nu is. “In de beginjaren hebben we ons 
voornamelijk gericht op onderdelen voor de trailerbouw en 
verpakkingsindustrie. Tegenwoordig zijn we een vertrouwde 
toeleverancier voor alle industrieën en hebben we een groot 
netwerk van productievestigingen die conform de diversiteit 
aan kwaliteitsnormen kan leveren”. 
Nedimpex is als klein bedrijf groot gegroeid met een breed 
scala aan productie en assemblage mogelijkheden. Het 
bedrijf bundelt kennis en kracht en is ondersteunend voor 
klant en producent.

OVDD feliciteert Nedimpex van harte met het jubileum!

Flevopenningen gala
Op 13 april vond het Flevopenningengala plaats in De Ravelijn 
in Zeewolde. Tijdens het gala zijn de jaarlijkse Flevopenningen 
uitgereikt. In aanwezigheid van circa 450 ondernemers en 
bestuurders werden de prestigieuze penningen uitgereikt 
door Flevolands gedeputeerde Economische Zaken Jan-Nico 
Appelman (TOPonderneming), Froukje de Jonge, voorzitter 
van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (Participatie) en 
Elly van Wageningen, wethouder van de gemeente Lelystad 
(Comakership) Dit jaar gingen de prijzen naar:
TOP onderneming: Tanis Food, Lelystad
Participatiepenning: Cameranu.nl, Urk
Beste Comakership: Curtis Penning van Avant Arte 

Werkgroep Fairtrade maakt korte video-impressies

De broers Rick en Chris van Breemen uit Dronten hebben een 
gezamenlijke passie: het maken van mooie filmbeelden. Eind 
2017 kwamen ze in contact met Marlies Zwanenburg van de 
werkgroep Fairtrade Dronten. Gezamenlijk kwamen ze op het 
idee om de Eerlijke Winkelroute Dronten in kaart te brengen 
middels korte interviews en sfeerbeelden. Marlies bracht beide 
studenten van het Almere College in contact met de Drontense 
ondernemer Bert Talens van Max Cross, die het project begeleidt. 
Op dit moment zijn de eerste promofilmpjes gereed. De laatste 
6 video’s van deze eerste serie worden de komende maanden 
gemaakt en bewerkt, waarna de filmpjes gepresenteerd worden 
op de Dag van de Duurzaamheid in oktober dit jaar. 

“Met deze korte video’s, die gepubliceerd worden via social 
media en de marketing-website Dronterland.nl, willen we 
de Eerlijke Winkelroute onder de aandacht brengen van het 
winkelend publiek”, aldus Marlies. “In eerste instantie worden er 
10 video’s gemaakt van aangesloten ondernemers uit Dronten, 
maar daar stopt het niet, we willen winkeliers die zich aansluiten 
bij de Eerlijke Winkelroute, ook de gratis mogelijkheid bieden 
van een promo-filmpje.” 

Meer weten over de Eerlijke Winkelroute en de werkgroep 
Fairtrade? Surf dan naar www.dronterland.nl/ondernemen/
fairtrade.
Voor meer informatie over het aansluiten bij de Eerlijke 
Winkelroute kan contact worden opgenomen met Sonja de Vries 
van Gemeente Dronten via sonja.de.vries@dronten.nl.

Eerlijke winkelroute Dronten, 
van chocola tot bloemen
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Gezamenlijk bedrijfsbezoek met
Bedrijfskring Lelystad
Vorig jaar hebben wij een gezamenlijke activiteit met 
Bedrijfskring Urk en Bedrijven Actief Noordoostpolder 
georganiseerd. Dit jaar vond er een gezamenlijke activiteit 
met Bedrijfskring Lelystad plaats. Maar liefst 80 leden 
van BKL en OVDD bezochten op 29 maart 2018 het 
huisvestingproject van Level One Uitzendbureau aan de 
Visvijverweg in Swifterbant. Na een uitstekende ontvangst 
in de centrale ruimte, presenteerde directeur van Level One 
de achterliggende gedachten van het huisvestingproject. Na 
de presentatie kregen de aanwezigen een rondleiding op 
het park en was er gelegenheid om in de woningen kijken. 
Iedereen was erg onder de indruk van dit prachtige project 
en de hoogwaardige kwaliteit van de bouw. Uiteraard was er 
volop gelegenheid om te netwerken. Wij kijken terug op een 
geslaagd bedrijfsbezoek. Graag horen wij uw mening over de 
gezamenlijke activiteit. Mailt u uw mening of opmerkingen 
naar info@ovdd.nl?

OVDD Zomerfeest op 27 juni
Het OVDD Zomerfeest vindt plaats op woensdag 27 juni 
bij Restaurant BeachClub NU. Jonge ondernemer Jelbert 
Haagsma heeft eind vorig jaar het restaurant overgenomen en 
runt vol enthousiasme met zijn team de horecagelegenheid. 
Het Zomerfeest is hét netwerkevent van OVDD op de helft 
van het jaar. In een ongedwongen sfeer kijken we terug op 
het afgelopen half jaar en kijken we vooruit naar het komende 
half jaar. Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog tot en 
met 25 juni! www.ovdd.nl/aanmelden-zomerfeest.

Multifunctioneel Centrum Swifterbant
Oost Flevoland Woondiensten en wethouder Peter van 
Bergen hebben in maart hun handtekeningen gezet onder 
een intentieovereenkomst, waardoor het MFC Swifterbant 
weer een stap dichterbij is gekomen. De beoogde locatie, het 
terrein van de voormalige Kombuis, is voor alle partijen reden 
om mee te doen. Na de zomer gaan Gemeente Dronten, De 
Meerpaal, de bibliotheek en Coloriet een programma van 
eisen opstellen. Als het een haalbaar plan blijkt te zijn, zal er 
een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. 

Verkiezing Onderneming van het Jaar
Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan de Verkiezing 
Onderneming van het Jaar. Dit jaar willen we de termijn 
om bedrijven voor te dragen verlengen ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dat betekent, dat u vanaf 1 augustus t/m 
30 september de tijd heeft om uw voordracht bij ons aan te 
melden. Wij zoeken weer bedrijven in de categorieën:
• TOP onderneming van het Jaar
• Detaillist van het Jaar
•  Talent van het Jaar (deze titel zal nog veranderen, maar 

de prijs is bedoeld voor de kleinere ondernemingen; niet 
perse een starter) 

In oktober kunnen de voorgedragen bedrijven dan het 
vragenformulier invullen en begin november kiest de jury de 
genomineerden uit.
Op onze website kunt u de criteria voor de categorieën 
terugvinden: www.ovdd.nl/verkiezing 
Zoals gebruikelijk worden de prijzen uitgereikt tijdens het 
Nieuwjaarsfeest in januari 2019.
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Uit het gemeentehuis

Gemeente als mogelijkhedenmaker
Onder grote belangstelling tekenden VVD, Leefbaar Dronten en 
ChristenUnie op 25 mei jl. in De Meerpaal het coalitieakkoord 
‘Naar nieuwe verbindingen’. 

Verbinding tussen samenleving en politiek, verbinden van 
maatschappelijke waarden, verbinden van de menselijke 
maat met het huishoudboekje van de gemeente, gezondheid 
als verbindende waarde, verbinding tussen de digitale 
agenda, dienstverlening en privacy. De partijen hebben hun 
handtekening gezet onder de waarden die zij delen en de 
wijze waarop zij willen besturen. Dat heeft betrekking op 
de grondhouding en de visie van het bestuur op de rol van 
de gemeente in de samenleving. Van regiestructuur naar 
netwerkstructuur. 

In grote lijnen onderscheiden zich de wethouders Financiën 
(Ton van Amerongen), Sociaal domein (Peter van Bergen), 
Ruimtelijk domein (Jaap Oosterveld) en Economische zaken 
(Irene Korting). Burgemeester de Jonge heeft Bestuurlijke en 
Juridische zaken in de portefeuille. Het coalitieakkoord en 
de precieze portefeuilleverdeling is gepubliceerd op www.
dronten.nl.

Het directieteam is inmiddels ook op sterkte. De gemeentelijke 
organisatie heeft het bedrijf in drie vakgebieden ingedeeld. 
Algemeen directeur en gemeentesecretaris is Tineke van 
Lenthe (links op de foto). Directeur van het vakgebied 
Bedrijfsvoering is Evert-Jan Kruiswijk Jansen.  Directeur 
voor het vakgebied Sociaal domein is Monique van Esterik 
en directeur voor het vakgebied Ruimtelijk domein en 
dienstverlening blijft Berto Smit. Daarmee zijn ook de tijdelijk 
vervulde functies ingevuld en is de directie op volle sterkte.

Huib Veldhuijsen is senior communicatieadviseur bij de Gemeente 
Dronten. Neem bij vragen contact op met h.veldhuijsen@dronten.nl.

ALV 16 mei
De algemene ledenvergadering van OVDD heeft plaats 
gevonden op 16 mei. De begroting en het jaaroverzicht zijn 
aan de orde gekomen. Verder is tijdens deze vergadering 
Harry de Jong als nieuw bestuurslid benoemd en is afscheid 
genomen van bestuurslid Remko Bosma. Daarnaast is er 
gesproken over een contributieverhoging per 1 januari 2019. 
Het idee is geopperd om een extra differentiatie aan te 
brengen in grootte van lidmaatschap: 
• 1 t/m 4 personen 
• 5 t/m 19 personen 
• 20 personen of meer 
• donateurschap 

In de najaarsvergadering zal er een definitief voorstel 
voorgelegd worden.
De stukken van de vergadering zijn in te zien via het besloten 
deel van de website.

Aansluitend aan de ledenvergadering bood De Meerpaal Wel-
zijn ons een theatervoorstelling aan: De Mantelzorgmonolo-
gen. Doelstelling was om bij werkgevers bewustwording te 
creëren dat er mantelzorgers bij hen in dienst kunnen zijn en 
dat mantelzorg best ingrijpend kan zijn in het leven van een 
mantelzorger. De voorstelling was indringend, aangrijpend, 
soms hilarisch en direct. Niet alleen ondernemers, maar ook 
medewerkers van Gemeente Dronten waren aanwezig. Na de 
voorstelling hebben we gediscussieerd over wat we gezien 
hadden en wat werkgevers kunnen doen. Het resulteerde in 
een afspraak met Gemeente Dronten om met elkaar om tafel 
te gaan om verder over dit onderwerp te praten met OVDD, 
ondernemers en de gemeente.

Heeft u een mantelzorger in dienst en heeft u vragen? Of wilt 
u een mantelzorger doorverwijzen? 
Bij de Meerpaal Welzijn zijn mensen aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.
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Bedrijfs-
uitbreiding?

Maak een 
afspraak.

www.rabobank.nl/fl evoland

Ik help jou graag verder met het realiseren van jouw plannen. 
Bel (0320) 292 600 of mail naar mkb.fl evoland@rabobank.nl

Martin maakt 

zich sterk voor 

ondernemers 

in onze regio

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

www.fotostudiowierd.nl

ALTIJD ZELF DE KEUZE  
OVER DE INVULLING

én de kosten 
  VAN EEN UITVAART

Wilt u een indicatie van 
wat een uitvaart bij ons 
kan kosten op basis van 
uw wensen? Kijk op:  

Melden overlijden: 
0321 31 61 74
(24 uur per dag)  
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nieuws

Een korte introductie

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

Jan	Seijerlin		|		www.ictpa.com		|		jan.seijerlin@ictpa.com

ICT Pojectmanagement Anssems (ICTPA) 

ICTPA houdt zich bezig met projectmanagement 
vanuit het perspectief van de opdrachtgever en 
geeft op die manier inhoud aan het begrip ‘goed 
werkgeverschap’.

Sinds 2018 is ICTPA lid van OVDD en Jan Seijerlin 
stelt zichzelf graag voor. Jan is sinds het jaar 2000 
zelfstandig (project)management consultant. 

Sinds december 2008 woonachtig in Dronten, single (weduwnaar) en 
hij heeft 4 volwassen kinderen.

ICTPA helpt bedrijven met het nemen en houden van regie bij projecten. 
Projecten zijn per definitie eenmalige activiteiten die niet vanuit de 
lijnorganisatie worden gestuurd en uitgevoerd. Vaak zijn er ook externe 
leveranciers betrokken bij projecten, die wel veel weten over het product 
dat zij leveren, maar niets over de organisatie waarbinnen de levering 
plaatsvindt.
De rol van ICTPA is dan om organisatie en leverancier(s) op één lijn te 
krijgen en een soepele overgang naar productie te realiseren. ICTPA werkt 
de laatste jaren vooral binnen de Telecom in landen over de hele wereld.

Vanuit meerdere rollen die ICTPA bij grote bedrijven heeft ingevuld, 
beschikt het bedrijf over een groot netwerk van professionals die Jan 
Seijerlin persoonlijk kent en die hij kan benaderen om hun expertise in te 
zetten bij de opdrachtgevers. Daarnaast is Jan als bestuursvertegenwoor-
diger betrokken bij de branche organisatie IPMA NL (International Project 
Management Association) en hij maakt onderdeel uit van het Algemeen 
Bestuur van PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers). De PZO heeft een 
zetel in de S.E.R en zit over alle zaken met betrekking tot ZZP-ers aan tafel 
met vakorganisaties, politiek en regering.

Ruud	Willebrand		|		Brenda	Twigt		|		ruud@a1office.nl
www.a1office.nl

A1Office 

Bij A1Office geldt “All you can need”. A1Office is leverancier van 
bedrijfsartikelen die je nodig hebt voor je bedrijf. Van nietjes tot 
notebooks, van koffie tot complete kantoorinrichtingen en van 
toiletpapier tot tuingereedschap.

“Ons doel is het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Dit doen wij 
door bijna alle bedrijfsartikelen onder één dak aan te bieden. Wát je 
ook maar nodig hebt voor je bedrijf, wij kunnen het leveren.
Door onze tientallen jaren ervaring in deze markt weten wij wat er te 
koop is en waar wij dit het beste kunnen inkopen. Hierdoor kunnen 
wij tegen zeer scherpe prijzen maatwerk leveren die het best bij jouw 
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bedrijf en manier van werken past. Wij proberen dan ook altijd met 
onze klanten in gesprek te gaan. Dat is de service waar wij in geloven.

Wij geloven dat niet elk bedrijf hetzelfde is en dat elk bedrijf een andere 
oplossing nodig heeft. Met deze visie in ons achterhoofd willen wij de 
ultieme tevredenheid bij elke klant bewerkstelligen. We proberen dan 
ook altijd met onze klanten in gesprek te gaan. Dat is de service waar 
wij in geloven.

Ook voor tailor made oplossingen zoeken wij naar mogelijkheden om dit 
te realiseren, waarbij wij het leuk vinden ons lokale netwerk in te zetten; 
zo produceerde Nedimpex uit Dronten metalen displays en Hazenberg 
Timmerwerken een speciale beurstafel voor één van onze klanten”.

De klanten van A1 Office zitten in de hele Benelux en in Engeland.

Martine	van	de	Moesdijk		|		info@hoorindronten.nl
www.hoorindronten.nl

Hoor! in Dronten 

Mijn naam is Martine van de Moesdijk, eigenaar van audiciensbedrijf 
Hoor! in Dronten. Ik lever hoortoestellen, gehoorbescherming en 
zwemoorstukjes vanuit mijn praktijk aan huis op de Jupiterweg 
11 in Dronten. Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam als audicien/
logopedist. Naast mijn werk ben ik vicevoorzitter van de landelijke 
beroepsvereniging, AudiNed.

Om volledig eerlijk en onafhankelijk advies te kunnen geven heb ik 
de keuze gemaakt om voor Hoor! in Dronten geen contracten met 
de zorgverzekeraars en fabrikanten af te sluiten. Hierdoor ontstaat 
keuzevrijheid in het volledige productaanbod, van een eenvoudige 
tot een complexe hoor oplossing. Deze merkonafhankelijkheid en de 
locatie aan huis, waardoor de klanten meer privacy ervaren, zorgen 
ervoor dat mijn bedrijf zich onderscheidt van andere audiciens. De 
praktijk is alleen open op afspraak, zodat er alle tijd is voor de klant. 

U bent altijd welkom voor een uitgebreide hoortest of een adviesge-
sprek over hoortoestellen, tinnitus (oorsuizen) of gehoorbescherming.

© www.bestpictures.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	

BOUWVAK BBQ
all-in

+GRATIS
 

SCHORT

Plantweg 17 • Biddinghuizen • T. 0527 27 43 27 • sales@welkombijslump.nl 

Vier de zomer! Geniet samen met je collega’s van een 
ambachtelijke Do-It-Yourself barbecue!. Inclsuief BBQ, vlees, 
salades, dranken, meubilair, servies en nog veel meer.

*Prijs o.b.v. 50 personen en excl. BTW. 
Vraag naar de voorwarden! 

€ 30,-
p.p.*



BEDRIJF & HANDEL

Ondernemen is ook afscheid durven
nemen en nieuwe kansen oppakken

Winkel en akkerbouwbedrijf

Net buiten Swifterbant gelegen (2e 
boerderij rechts op de Rivierduinweg) 
is de boerderijwinkel van Francis Smit 
– Verweel uniek in zijn soort. Door 
het assortiment (o.a. bijzondere uien,  
sjalotten en zoete aardappels, maar 
ook advocaat en Kaapse knoflook), 
maar ook door de productkennis. 
Ontstaan uit hobby, in volle groei door 
liefhebberij voor het Flevolandse pro-
duct.
Naast de winkel draait een volledig 
akkerbouwbedrijf met eigen (biolo-
gische) specialiteiten, waaronder de 
witte ui. Een moeilijk product, waarbij 
Smit de enige teler in ons land is.
Daarnaast is er een sorteerbedrijf. 
Op dit moment in ruste, maar het is  
onwaarschijnlijk dat dit zo zal blijven.

bedrijf

Twintig	jaar	lang	waren	ze	aan	de	Rivier-
duinweg top of the bill op het gebied van 
sjalotten:	Fredo’s	Finest.	Van	zaad	tot	een	
‘supersjalot’.	Echte	pioniers	op	dit	gebied	
en	met	zaaisjalotten	de	grootste	van	Eu-
ropa.	 Sinds	 de	 eeuwwisseling	 nam	 ook	
het sorteren en vermarkten een belang-
rijke	 plaats	 in.	 Tegelijkertijd	 groeide	 de	
concurrentie,	met	name	door	breed	geo-
riënteerde bedrijven die het niet uitslui-
tend	van	sjalotten	moesten	hebben.

Nieuwe kansen
Francis Smit-Verweel: ‘Eind 2016 belandden 
we op een kruispunt. Samenwerken en 
grote investeringen of verkoop. Maar een 
goedlopende handelsfirma zomaar van de 
hand doen … Aan de andere kant was het 
na twintig jaar ook wel mooi en was het een 
uitgelezen kans voor andere dingen. Dus 
op 1 augustus 2017 hebben we afscheid 
genomen van Fredo’s Finest.’ 

Het land op
Francis en Fredo Smit hebben vervolgens niet 
stil gezeten. Fredo ging verder met wat hij het 
leukste vindt: boer zijn. Hij concentreerde 
zich op het 87 ha grote akkerbouwbedrijf (en 
30 ha aan de Beverweg) dat al die jaren naast 
het sorteerbedrijf (als eigen leverancier) 
draaiende was gehouden; op pad naar een 
biologische onderneming. Met een areaal 
aan wortels, aardappels, tarwe, bieten en 
natuurlijk sjalotten (witte uien) genoeg werk.

Boerderijwinkel
Francis bouwt ondertussen – het wegvallen 
van de administratie en het klantencontact 

gaf ‘zeeën’ van tijd – haar ‘Boerderijwinkel 
Smit Swifterbant’ op, een kleine gezellige 
winkel met grote potenties. Natuurlijk met 
sjalotten en witte uien en met groenten 
van het moment (groene asperges), met 
fruit (appels en peren) van lokale telers, 
bijzondere chocolaatjes, Praght bier, 
eieren, aardappels, sappen van Vink (NOP), 
Aeres advocaat, jam, honing en kruiden 
voor salades zoals tijm, bieslook en Kaapse 
knoflook. En zoete aardappels (oranje) van 
Swifter bodem.
In de winter is er veel samenwerking met 
Bio Erf voor diverse kolen en groenten.
‘Ik kan niet stilzitten, dus mijn droom werd 
al snel praktijk. Het is nu nog hobby, maar 
het wordt zeker meer, ik wil nog tomaten, 
komkommers en courgettes van eigen teelt 
(eigen kas) en ….  Nou ja nog veel meer.’ 

Variëteit
Opvallend zijn de sappen vanuit de ‘andere’ 
polder en kaas uit Kampen. ‘Gedeeltelijk 
omdat dit zo op mijn pad kwam, anderzijds 
omdat ik zoek naar variëteit, ik streef deels 
naar een assortiment dat anderen niet 
hebben, onderscheid is goed. Daarom 
is het advocaatje – ook een lokaal 
product – bijzonder. En aangezien 
de Swifterbanter gemeenschap 
veel liefhebbers kent, was die 
keuze eenvoudig. Dat is ook het 
idee achter de boerderijwinkel: 
een loopje en hang naar het 
pure Flevolandse product 
realiseren.’
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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

DE	REIS	VAN	THISISVDO	UIT	AMSTERDAM

In mijn vorige column heb ik je meegenomen in mijn werk 
als reisleider van ondernemers en ondernemingen. Een reis 
kent altijd een vertrekpunt, een vervolg en een bestemming. 
Vraag is natuurlijk, wat is je reisplan en hoe bereik je je 
einddoel?

Vandaag neem ik je mee in het reisverhaal van de drie 
ondernemers van ThisisVDO, opgericht in 2010. De mannen 
beginnen overzichtelijk met zijn drieën, maar komen al snel 
op een punt dat ze personeel nodig hebben. Ze nemen 
medewerkers aan en dan begint de uitdaging. Ze merken 
dat ze grip beginnen te verliezen op de reisdocumenten, 
de passagiers en het reisbudget. Maar hoe krijg je de grip 
weer terug? Aan welke knop begin je als eerste te draaien? 
Op dat moment schakelen ze mij in. Het is dan 2015. Ik 
heb aangegeven dat zij goede kostprijsberekeningen nodig 
hebben en dat zij hun eigen werkzaamheden moeten gaan 
begroten. Het uitgangspunt is dat de drie een reëel eigen 
‘salaris’ overhouden voor al het werk dat zij verrichten in 
hun onderneming.

We zijn samen op de rijdende trein gestapt. Als reisleider 
reis ik sindsdien mee met het management van ThisisVDO. 
Het bedrijf produceert en distribueert videoproducties – 
onder meer voor IAMsterdam en Aeres Hogeschool Dronten 
– en is gevestigd in Amsterdam.

Op dit moment zijn we bezig met het volgende reisdoel. 
ThisisVDO wil groeien naar een full service Video 
Agency met een team van ongeveer vijftien man. Als 
gesprekspartner praat ik met ze over de stip op de horizon. 
Hebben alle drie de vennoten ‘de stip’ op dezelfde plek 
staan? Wanneer dit het geval is, kun je samen plannen 
maken en evalueren. Vanaf de zijlijn stel ik scherpe vragen; 
wie zijn je ideale klanten, hoe ga je ze bereiken,  hoe ga je 
ze bedienen, hoe ga je ze behouden? Daarnaast spreken we 
af hoe we de voortgang monitoren en zorg ik dat ze koers 
houden. Volgens Jesse van ThisisVDO is de investering in 
mijn reisticket intussen dubbel en dwars terugverdiend.
De drie ondernemers hebben lef getoond door een reisleider 
aan boord te nemen… Heb jij ook ambities om te groeien, 
maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Investeer dan 
in een goede reisleider!

CONCRETE	AFSPRAKEN

We hebben er ongetwijfeld ook eerder al over geschreven. Toch 
kan het geen kwaad om er opnieuw aandacht voor te vragen. 
Het komt namelijk in de praktijk nog met grote regelmaat voor 
dat ondernemers zaken doen met elkaar zonder deze afspraken 
goed vast te leggen. Daarbij gaat het soms om kleine kwesties 
waarbij de risico’s niet erg groot zijn en dus dat wel op de koop 
kan worden toegenomen. Echter, opvallend is dat ook voor 
grotere zaken, waarmee vaak veel geld gemoeid is, ook sprake 
is van het niet of slecht vastleggen van de afspraken.

Uiteraard levert dit geen problemen op als de opdracht naar 
tevredenheid wordt uitgevoerd, maar dat ligt totaal anders 
als er discussie gaat ontstaan over de te leveren of geleverde 
prestatie. En het is op zichzelf begrijpelijk dat het soms best 
lastig is afspraken goed te documenteren, omdat het de indruk 
kan wekken dat partijen onvoldoende vertrouwen in elkaar 
hebben of juist omdat vanuit zakelijk oogpunt in veel gevallen 
verschillen van inzicht in goed onderling overleg worden 
opgelost. Het is ook zeker begrijpelijk als dat negen van de tien 
keer ook goed gaat, dat de behoefte aan papierwerk niet groot 
is.

Toch blijkt keer op keer dat eens in de zoveel tijd een conflict 
ontstaat over de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht 
of voor de opdracht te betalen prijs. Dan blijkt ineens hoe 
kwetsbaar het is wanneer er niks op papier is vastgelegd. 
Hoe ga je bewijzen dat er een overeenkomst is en hoe stel je 
dan vast wat de precieze inhoud is? Relevante vragen omdat 
deze vragen voorwaarden zijn voor het in gebreke stellen van 
de wederpartij en het kunnen vorderen van nakoming. Het 
wordt daardoor complexer en als gevolg daarvan nemen ook 
de juridische kosten toe. In veel gevallen geeft dat frustratie, 
omdat de kosten van rechtsbijstand in een juridische procedure 
nauwelijks worden vergoed. Voorkom dat en maak concrete 
afspraken. 

– advertorials –
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o Verbinding tussen samenleving en polititieko Verbinden van onze maatschappelijke waarden o Verbinden van menselijke maat met huishoudboekje o Gezondheid verbindt 
o Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy 

Naar nieuwe
verbindingen
Coalitieakkoord gemeente Dronten 2018 – 2022

Samenleving in verbinding met bestuur 
Maatschappelijke agenda 

Wat hebben we daarvoor nodig?  

Ruimte voor ondernemers 

Gezond en vitaal leef- en woonklimaat  
Ruimte voor initiatieven   

ronten
eefbaar

Christen
Unie

SOCIAAL
ECONOMISCHE

Agenda
Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit 

de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd van 

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische 

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

de relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de 

samenleving ruimte te geven.

NAAR NIEUWE VERBINDINGEN

NR. 12 / ZOMER 2018 www.dronterland.nl

De thema’s van deze SEA groepen zijn:

Bedrijventerreinen

Vrijetijdseconomie

Ondernemersacademie

Wervingskracht

Vitale Centra

Dynamiek in de Landbouw

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

SEA-Ondernemersacademie 
‘Van GOED naar GOUD’ met 
hockeycoryfee Marc Lammers 
in De Meerpaal.

Naar nieuwe verbindingen is het thema van het coalitieakkoord dat VVD, Leefbaar 
Dronten en ChristenUnie presenteerden. Ook waar het de Sociaal Economische Agenda 
aangaat. De samenwerking met de SEA-groepen wordt als goed voorbeeld genoemd 
hoe gemeente en samenleving samenwerkt. De partijen willen dat de relatie tussen 
de gemeenteraad en de SEA-groepen wordt versterkt. 

Daarmee wil het gemeentebestuur het nemen van 
besluiten vereenvoudigen. De partners hebben afge-
sproken dat de gemeenteraad goed aangehaakt is bij 
initiatieven uit de samenleving en de voortgang ervan’, 
zo stelt het akkoord. ‘Ruimte voor nieuwe ambities en 
een nieuwe manier van werken. De nieuwe manier 
van werken geldt zowel voor de coalitiepartners in de 
raad als het bestuur dat in het akkoord is voorgesteld. 

Wanneer de raad en de SEA-groepen meer worden 
verbonden is dit een goede aanleiding om jongeren 
met lokale politiek in contact te brengen. 

(vervolg op pagina 2)
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HEDWIG BOERRIGTER VERSTERKT 
SEA-GROEP DYNAMIEK IN DE LANDBOUW

Na het succes van de ‘Beroepenmarkt on Tour’  wil het 
gemeentebestuur met de SEA-groep Aansluiting Onderwijs 
en Arbeidsmarkt kansen pakken om met hen een jeugd-
raad te op te zetten. 

In samenspraak met SEA-groep Bedrijventerreinen wil het 
gemeentebestuur oude bedrijventerreinen als Spelwijk, 
fl ink aanpakken. ‘Onder het motto ‘Schoon, heel en veilig’. 
Voor het opknappen van de terreinen in onze kernen heb-
ben wij substantiële middelen over. Zo mogelijk in aanslui-
ting op het Interbestuurlijk Programma (IBP) ‘Samen meer 
bereiken’. We streven naar het Keurmerk Veilig Onderne-
men op onze bedrijven terreinen en winkelcentra. 

Het IBP is een nieuw programma, waardoor rond belang-
rijke maatschappelijke thema’s een meer gezamenlijke 
agenda van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk 
tot stand komt. 

Meebewegen met vitale centra. Samen met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties wil het 
gemeentebestuur centra vitaal houden. 

Waar het gaat om balans tussen zondagsrust en zondags-
openstelling wil het bestuur goed naar de eff ecten van 
het meebewegen kijken en hoe dit past bij de historie en 
oekomst van Dronten. De weg om geleidelijke veranderin-
gen door te voeren wordt verkend met een pilot. Voor een 
goede aansluiting met de winkeliersverenigingen wordt 
samengewerkt met SEA-groep Vitale Centra.  

Voor wie het hele coalitieakkoord wil lezen, 
www.dronten.nl (zoek op coalitieakkoord).

Onlangs heeft SEA-groep Dynamiek in de 
Landbouw Hedwig Boerrigter bereid gevonden 
deel te nemen in de kerngroep. Voor velen is zij, als 
directeur van Stichting Veldleeuwerik, geen onbekende. 
Ook in de jaren daarvoor was Boerrigter in Flevoland actief als 
Programmaleider MKB & Innovatie voor de provincie en OMFL. 
Vanuit die hoedanigheid initieerde en begeleidde ze vele 
economische- en/of innovatieve projecten voor MKB Flevoland. 
Met Stichting Veldleeuwerik, een nationaal kennisplatform van 
telers en bedrijven voor verduurzaming van de akkerbouw, 
streeft Boerrigter met name naar klimaatneutraal boeren, 
0% emissie en verrijking van natuur en landschap.

Verduurzaming van de akkerbouw
Toen eind vorig jaar haar werd gevraagd deel te nemen 
aan de SEA-groep Dynamiek in de Landbouw hoefde ze 
daar naar eigen zeggen niet lang over na te denken. “Vanuit 
mijn maatschappelijke betrokkenheid en de mogelijkheid 
om met mijn kennis en netwerk een steentje bij te dragen 
aan de verduurzaming van de akkerbouw, kon ik gewoon 
geen nee zeggen op het verzoek. De SEA in Dronten en 
met name de kerngroep Dynamiek in de Landbouw is een 
prachtig en nuttig initiatief dat de gemeente Dronten in 
contact brengt en houdt met het ‘veld’ en andersom.”

Verbindingsoffi  cier
Met Hedwig Boerrigter heeft SEA-groep Dynamiek in de 
Landbouw een gedreven en deskundig persoon in haar 
gelederen die met haar omvangrijke netwerk en achter-
ban vele deuren voor Dronten kan openen en van daaruit 
verbindingen kan leggen. 
Andries Greiner noemde haar destijds bij Provincie Flevo-
land al niet voor niets ‘verbindingsoffi  cier’.

(vervolg van pagina 1)



Ruim 80 ondernemers volgden 4 april jl. een ondernemersacademie in De Meerpaal. Thema van de avond 
was ‘Heb ik mijn zaakjes goed voor elkaar?’ ten aanzien van data security. Sprekers deze avond waren Daniël 
de Jong (AVAQ beveiliging), Jacques Huijbregts (Huijbregts Automatisering) en Maria Genova (auteur ‘Komt 
een vrouw bij de h@cker’).

SUCCESVOLLE SEA ONDERNEMERSACADEMIE

NIEUW GEZICHT IN SEA-GROEP 
ONDERNEMERSACADEMIE

Ondernemersacademie

Binnen SEA-groep Ondernemersacademie is Nathalie Minkman een 
nieuw gezicht. In Dronten is zij vooral bekend als eigenaresse van Carpe 
Diem Makelaardij en organisator van de Carpe Diem Consumentenbeurs.

Kennis delen en leren van elkaar
Dat ze daarnaast ook maatschappelijk betrokken is 
blijkt wel uit haar deelname aan Cycle 4 Girls waarmee 
ze aandacht vraagt en fondsen werft voor kansarme en 
achtergestelde meisjes in Noord-Vietnam. Vanuit diezelfde 
betrokkenheid en ondernemersgeest heeft ze begin dit jaar 
“ja” gezegd op de vraag of zij deel wilde uitmaken van de 
kerngroep Ondernemersacademie.
 
Zelf zegt ze hierover: “In alles wat ik doe gaat het er mij om 
dat ik met mijn knowhow mensen help. Of dat nu om de 
koop van een huis gaat of om coaching en advies, uiteinde-
lijk doe je zaken met mensen en niet met een stapel stenen 
of een bedrijf. Het hebben van persoonlijk contact staat 

voor mij bovenaan. 
Daarin kun je je kennis delen 
en van elkaar leren. Die intentie heeft SEA-groep 
Ondernemersacademie ook en daarom ben ik ingegaan 
op het verzoek om lid te worden van deze groep. Ik zie de 
Ondernemersacademie als een ‘school’ waar kennis maar 
ook praktische ervaring gedeeld kan worden met en voor 
andere ondernemers”. 
 
“En de SEA in z’n algemeenheid vind ik een goed initiatief”, 
vervolgt Minkman. “Dat de gemeente haar ondernemers 
en het onderwijs betrekt bij het sociaaleconomisch klimaat 
en daar gezamenlijk zorg voor draagt, vind ik niet meer dan 
normaal. Gek eigenlijk dat dat voorheen niet zo was”.

Zij gaven, veelal met praktijk- en videovoorbeelden, inzage 
in de duistere wereld van hackers en cybercrime. Maar ook 
hoe we ons daartegen kunnen én moeten beschermen. Als 
ondernemer moet je daarbij voldoen aan de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is per 25 
mei van toepassing. De toehoorders kregen hiervoor tips & 
tools aangereikt. Kortom, een zeer leerzame avond en voor 
menig lokale ondernemer een eye-opener.

Workshops AVG en Cyber Security
Door de grote belangstelling voor dit onderwerp heeft de 
SEA-groep besloten hier 2 workshops voor te organiseren. 
Deze vinden plaats op 19 juni en 18 juli. Meer hierover kunt 
u vinden op www.seadronten.nl.
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 19 JUNI 
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 18 JULI 
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SEA Dronten

GROTE BELANGSTELLING VOOR 
BUREN ONTMOETEN BUREN BIJ FRESH CARE
Met ruim 100 ondernemers en managers van diverse Drontense bedrijven was de jongste editie van 
Buren Ontmoeten Buren op maandag 23 april goed bezocht. Plaats van handeling was dit keer Fresh 
Care Convenience op De Poort van Dronten. Locatie-directeur Marco Kleijn trakteerde zijn gasten op 
een kijkje in de keuken van dit nieuwe ultramoderne groente- en fruitverwerkingsbedrijf.

Fresh Care kiest voor Dronten
Kleijn vertelde, in aanwezigheid van burgemeester Aat 
de Jonge, dat in eerste instantie naast Dronten ook naar 
andere locaties werd gekeken voor de uitbreiding van zijn 
bedrijf. De uiteindelijke keuze voor Dronten werd mede 
ingegeven door de aantrekkelijke en positief meedenkende 
acquisitie van de gemeente. Als blijk van waardering zegde 
Kleijn toe om bij aanbestedingstrajecten nadrukkelijk naar 
lokale partijen te kijken. 
Dat dit geen loze belofte is blijkt uit het feit dat al zaken 
lokaal worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn Bangma 
Verpakkingen, Ster Hygiëne en Biron.

Voorafgaand aan de presentatie en rondleiding door het 
bedrijf nodigde burgemeester De Jonge alle aanwezigen 
uit zich kort voor te stellen. 

Beter een goede buur dan een verre vriend
Buren Ontmoeten Buren is een initiatief van de gemeente 
Dronten en SEA-groep Bedrijventerreinen. Onder het motto 
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ vindt dit initi-
atief tweemaal per jaar plaats op telkens een ander bedrij-
venterrein in de gemeente. Doel is zowel het onderlinge 
ondernemerscontact als de band met de gemeentelijke 
(semi) overheid te versterken.



column

Jaap Kodde

Het was voor mij wel nadenken wat de goede aanhef voor deze column 

is. Het laatste half jaar stond Dronten veel in de belangstelling van de 

media. Denk aan de bestuurscrisis van het college, de perikelen in onze 

provincie rondom Lelystad Airport en de stellingname hierin van onze 

gemeente, en de gemeenteraadsverkiezingen die in Dronten voor een 

politieke verschuiving zorgden.

We kunnen deze aanhef juist mooi combineren met het nieuwe college.

Maar vergeet ook de gemeenteraad hierin niet, andere werkwijze, meer 

buiten de raadzaal opereren, niet alleen als het nodig is, maar zelf ook 

meer de samenleving in, in wat voor vorm ook. Deze opdracht werd bij 

de installatie van de nieuwe raad al meegegeven. 

Zelf heb ik in mijn raadswerk dit een zeer belangrijk onderdeel gevonden.

Praten met de samenleving, knelpunten in de raadzaal aangeven en hierin 

naar oplossingen zoeken; dit laatste kostte weleens te veel tijd.  

De mondiale economische groei gaat ook Dronten niet voorbij, de 

bouwactiviteiten op het industrieterrein  de Poort van Dronten kunnen 

u niet ontgaan, zo ook worden er grote bedrijfshallen gebouwd in 

Biddinghuizen.

Vergeet ik Swifterbant hierin dan? Voor mij zeker niet, Swifterbant 

verdient juist die extra aandacht. Veel gebouwen op het industrieterrein 

de Spelwijk zijn rijp voor de sloop, de politieke discussie zal zich de 

komende tijd gedegen moeten richten op revitalisering, asbestsanering. 

Heel de boel plat is wel makkelijk gezegd, maar ik denk dat veel burgers 

in Swifterbant deze mening delen. Ik zie dit terrein als een uitdaging voor 

een industriegebiedje voor de landbouwmechanisatie, denk aan de zeer 

goede uitvalswegen en centraal voor de gehele provincie.

De innovatie in de landbouw gaat razendsnel, dus goed voor Dronten 

maar hopelijk ook voor Swifterbant.

Als ik in een andere gemeente ben, zoek ik altijd naar vergelijkingen met 

‘ons Dronten’, centrum, buitengebied, recreatie, wat is de economische 

motor?

Hierbij kan ik er niet omheen dat een belangrijke troef de recreatie is.

Maar de recreatie wil ik koppelen aan mijn aanhef ‘Nieuwe ronde, nieuwe 

kansen’.

Natuurlijk hebben Walibi, de campings langs de randmeren, het 

evenemententerrein en het gebied bij Dorhout Mees een belangrijke 

functie.

De recreatie van de stranden aan de Randmeren zullen de komende 

jaren een hoognodige update krijgen, het succes van de Bremerbaai is 

een voorbeeld.

Maar onze bossen langs de randmeren geven toch niet de 

aantrekkingskracht voor de recreant die je zou verwachten, zorgt 

een te ver doorgevoerde vernatting mede ook voor de slechte 

kwaliteit?

Laveren op de fietspaden tussen de vele hoge brandnetels in 

de zomer kan de recreant en mij niet bekoren, zo ook het mooi 

aangelegde fietspad ‘het Overijsselse pad’ langs de spoorlijn: 

begroeid met een gemêleerde onkruidvegetatie.

Word ik nu ineens negatief over mijn gemeente? Zeker niet, maar 

het zijn wel punten van aandacht.

Misschien denkt u dat ik de landbouw in deze column vergeet?

Het antwoord is ‘absoluut niet’. Zoals al eerder genoemd, gaat 

de innovatie in de landbouw, zeker in Dronten, gestaag of 

misschien wel in een hogere versnelling door, waarbij inzet is 

dat bepaalde regelgeving niet bij voorbaat een struikelblok 

hoeft te zijn.

Reageren?

info@ovdd.nl 

Nieuwe	ronde,	
nieuwe kansen!?

19

H
A

N
D

EL
 E

N
 W

A
N

D
EL

  |
  #

2 
 | 

  J
U

N
I  

20
18

Buren Ontmoeten Buren

ZOMER/NAJAAR 2018:
> WORKSHOP AVG
 19 JUNI 
> WORKSHOP CYBER SECURITY
 18 JULI 
> ONDERNEMERSACADEMIE
 12 SEPTEMBER + 12 DECEMBER
> BUREN ONTMOETEN BUREN
> REVITALISERING 
 BEDRIJVENTERREINEN

Agenda DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE 
VAN DE SOCIAAL ECONOMISCHE AGENDA

Redactie:  Huib Veldhuijsen 
en Gerrit Schreuder

Foto’s: Hennie Joesten en SEA

Vormgeving:  Protief Reclame & Marketingcommunicatie, 
Dronten

Programmaleider SEA: Han Tissingh, gemeente Dronten
De Rede 1, 8251 ER Dronten
(0321) 388 367

 DRONTERLAND.NL

So
ci

aa

l Economische Agenda 

SEA Dronten

GROTE BELANGSTELLING VOOR 
BUREN ONTMOETEN BUREN BIJ FRESH CARE
Met ruim 100 ondernemers en managers van diverse Drontense bedrijven was de jongste editie van 
Buren Ontmoeten Buren op maandag 23 april goed bezocht. Plaats van handeling was dit keer Fresh 
Care Convenience op De Poort van Dronten. Locatie-directeur Marco Kleijn trakteerde zijn gasten op 
een kijkje in de keuken van dit nieuwe ultramoderne groente- en fruitverwerkingsbedrijf.

Fresh Care kiest voor Dronten
Kleijn vertelde, in aanwezigheid van burgemeester Aat 
de Jonge, dat in eerste instantie naast Dronten ook naar 
andere locaties werd gekeken voor de uitbreiding van zijn 
bedrijf. De uiteindelijke keuze voor Dronten werd mede 
ingegeven door de aantrekkelijke en positief meedenkende 
acquisitie van de gemeente. Als blijk van waardering zegde 
Kleijn toe om bij aanbestedingstrajecten nadrukkelijk naar 
lokale partijen te kijken. 
Dat dit geen loze belofte is blijkt uit het feit dat al zaken 
lokaal worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn Bangma 
Verpakkingen, Ster Hygiëne en Biron.

Voorafgaand aan de presentatie en rondleiding door het 
bedrijf nodigde burgemeester De Jonge alle aanwezigen 
uit zich kort voor te stellen. 

Beter een goede buur dan een verre vriend
Buren Ontmoeten Buren is een initiatief van de gemeente 
Dronten en SEA-groep Bedrijventerreinen. Onder het motto 
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ vindt dit initi-
atief tweemaal per jaar plaats op telkens een ander bedrij-
venterrein in de gemeente. Doel is zowel het onderlinge 
ondernemerscontact als de band met de gemeentelijke 
(semi) overheid te versterken.



• Win4All vraaggestuurd samengewerkt om groei en ondernemerschap te bevorderen.
• Voucherregeling voor ondernemersvragen.
•  Human Capital Agenda voor voldoende geschoold arbeidspotentieel en nieuw  

internationaliseringsbeleid.

programmalijnen

‘Om de provinciale ambities te kunnen waarmaken en te 
kunnen inspelen op de veranderende context, is een transitie 
van de OMFL nodig naar een volwaardige ROM: een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij. Dat vraagt een nieuwe strategie, 
aanpassing van de organisatie en versterking van de competenties.’ 
Een regeltje in een persbericht van de OMFL. Het klinkt het 
simpel, de praktijk is een ingrijpend proces in een organisatie die 
sinds 2004 van onschatbare waarde voor Flevoland is geweest.

Direct gevolg van het veranderproces is 
de aanstelling van interim-directeur Rob 
Schouten (Nieuwbeeld bv). Hij heeft als 
adviseur en (interim-)manager ruime 
ervaring in het leiden van (re)organisa-
ties en beschikt over een groot natio-
naal netwerk. Ineke Mastenbroek, oud- 
directeur, blijft als strategisch adviseur 
de lopende operationale zaken begelei-
den. ‘Ik ben niet de juiste persoon om 
aan deze veranderingen – waarvoor 
geruime tijd nodig zal zijn - leiding te 
geven. Mijn kennis ligt bij de huidige 
OMFL en de ondernemers. En nee, ik 
ga niet weg, maar sta voor duidelijkheid 
voor de toekomst van de OMFL en ik 
wil daar nog graag een tijdje een rol in 
spelen.’

bedrijf

OMFL in transitie naar volwaardige ROM



het gebied van marketing en organisatie van 
evenementen die moeten leiden tot meer 
bezoek, besteding en werkgelegenheid.

Ambities
‘Het klinkt allemaal al snel ambtelijk, maar het 
komt er op neer dat het huidige Topsectoren 
beleid, waarbij onze inzet gericht was op 
clustervorming, is losgelaten en plaats maakt 
voor inzet op de nieuwe programmalijnen, 
gericht op gevestigde ondernemers, in het 
economische programma van de provincie 
Flevoland. Doordacht, want economische 
groei mag vooral verwacht worden van 
bestaande bedrijven. Bovendien blijkt in 
de praktijk dat een aantal sectoren op dit 
moment buiten de boot vallen, bijvoorbeeld 
omdat er geen kennis over die sectoren 
binnen de provincie aanwezig is. In Flevoland 
zijn we daardoor tot op heden vooral 
gericht op Agro en food, composieten 
en life science. We gaan in – zeg maar 
OMFL 2.0 - meer kijken naar welke (mkb-) 
ondernemingen ambitie hebben om door te 
groeien. Geen beperking in sectoren. Nuttig 
voor bedrijven die vervolgstappen willen 
maken. Het gaat veel meer over ‘wat 
er al rijpt’, maar nog geplukt moet 
worden. Bijvoorbeeld stappen richting 
internationalisering wil zetten. Wij gaan 
dan niet persé direct financieel helpen, 
maar ondersteunen in het concreet 
maken van de plannen, eventueel met 
een beetje financiële hulp.’

Help mij verder
Flevoland heeft veel MKB, vaak ontstaan 
vanuit een product of dienst, niet persé 
uit ondernemerschap. Dat kan een 
bottleneck zijn bij groei. ‘Wij denken 
dat daarom vooral de voucher 

Foto: Nijhuis Engineering in Dronten heeft onlangs een 

ontwikkelvoucher ontvangen voor de ontwikkeling van een 

testplatform voor multifunctionele grondverzetmachines en 

hijskranen.

regeling interessant is. Het gaat dan om 
kennisvouchers, maar ook een voucher voor 
persoonlijke ontwikkeling en -minstens 
zo belangrijk – een voucher gericht op 
de ‘vitaliteit’ van de medewerkers. Deze 
laatste is belangrijk om te kunnen bepalen 
of je huidige bestand werknemers in staat 
is de nieuwe ontwikkelingen te volgen en 
aan te kunnen, of dat je moet zoeken naar 
specialisten, adviseurs of anders geschoold 
personeel. In groeiplannen kun je tenslotte 
tegen veel problemen aanlopen als je 
medewerkers niet mee kunnen met de 
ontwikkeling. Wij zijn er concreet gezegd 
voor ‘Help mij verder’. Dat is voor ons als 
OMFL een nieuwe ontwikkeling.

Daarnaast wordt alle moeite gedaan om 
ondernemers te ondersteunen bij plannen 
voor export en om beter in beeld te komen 
bij buitenlandse investeerders, wij hebben 
als Flevoland echt wat te bieden, maar het 
lijkt nog te onbekend.’

OMFL nu
De huidige Ontwikkelingsmaatschappij Fle-
voland bv zet zich in voor een economisch 
klimaat in Flevoland, waarin het voor onder-
nemers goed ondernemen is en voor bur-
gers en toeristen fijn wonen en vertoeven. 
Binnen de OMFL zijn drie teams actief: het 
team Economie en Investeringsbevordering 
(verbindt ondernemers met ambities met 
andere ondernemers, met kennisinstellin-
gen en met scholen en levert als partner in 
Invest in Holland inzet op investeringsbe-
vordering en buitenlandse acquisitie voor 
Flevoland), op dit moment vooral gericht op 
de topsectoren agro en food, composieten 
en life science; het team Toerisme Flevoland 
en tot slot Sportservice Flevoland. De twee 
laatstgenoemden zijn voornamelijk actief op 

‘Help mij verder’ is voor de OMFL een 
nieuwe ontwikkeling
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STREEKPRODUCTEN 
GEZOCHT !

De
Natuurlijke
Drogist.nl

Graag komen wij in contact met bedrijven 
uit Flevoland die streekproducten van 

hoge kwaliteit kunnen aanbieden.

Vanaf medio september willen wij streekproducten 
in ons assortiment opnemen.

Heeft u interesse in een samenwerking,  
komen wij graag met u in contact.

martijn@denatuurlijkedrogist.nl
tel. 0321-315737



de huisarts in Biddinghuizen, blijkt dat Google dat weet, zelfs als 
ik inlog voor mijn persoonlijke afspraken en recepten. Hetzelfde 

geldt trouwens voor de huisartsen in Dronten en Swifterbant. 
De tandarts dan? Facebook, Twitter en Google (2x) kijken mee. 

Misschien zijn mijn financiën beter afgeschermd. Rabobank 
blijkt niet alleen Google met drie platformen toegang te geven 
tot mijn surfgedrag op de site, ook Facebook en Tealium mogen 

een graantje meepikken. Overigens, na inloggen kijkt niemand 
meer mee. Dat is ook het minste dat ik zou verwachten, maar 

dat is bij ABN Amro anders. Zelfs na inloggen, wanneer ik kijk 
naar mijn rekeningsaldo en transacties, is Adobe nog actief. 

Dit rijtje kan oneindig worden uitgebreid. Bijvoorbeeld Politie.
nl (Google), GGD Flevoland (Google), Provincie Flevoland 

(Google), Kvk.nl (Google) of de Belastingdienst (Sitestat).

Wat is het probleem?
Hartstikke handig toch, alle diensten en voorspellende gaven 

van Google? Het probleem is dat Google alles aan elkaar kan 
knopen. Wat nu als je zoekt via Google op een medische 
aandoening, daarna naar de website van de GGD gaat, verder 

leest op dokterdokter.nl en dan uiteindelijk een afspraak 
maakt bij de huisarts, dan kunnen ze met behoorlijke 
zekerheid concluderen wat je onder de leden hebt. Koopt 

Google een zorgverzekeraar op, dan zal het vast lastig 
worden daar een verzekering af te sluiten.

Hoe voorkom je dit? 
Helemaal uit te sluiten is het niet, maar je kunt het ze wel 

lastiger maken. Bijvoorbeeld door een advertentie- en 
trackingblocker te activeren in je browser. 

Als ondernemer kun je ook iets doen op de eigen website. 
Bijvoorbeeld door allerlei toepassingen, waaronder Google 

Analytics als meest gebruikte, goed te overwegen, voordat 
deze worden ingezet.

Sieberen Sybesma is mede-eigenaar van softwarebedrijf 
Sybit – Software op Maat uit Biddinghuizen.

Op internet word je 
voortdurend gevolgd

Sieberen Sybesma

thema
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De afgelopen maanden is Facebook volop in het nieuws geweest. 
Eerst  vanwege het dataschandaal rond Cambridge Analytica, 
waarbij de gegevens van miljoenen mensen beschikbaar kwamen 
voor een commerciële partij buiten Facebook, maar later ook over 
het volgen van bezoekers via ‘Facebook Pixel’. Arjen Lubach riep 
op te stoppen met het platform, iets wat duizenden Nederlan-
ders ook deden. 

Een goede zaak dat hier aandacht voor is. Maar het gehoopte 
bredere effect blijft vooralsnog uit. Facebook is niet de enige 
partij die gegevens verzamelt en het is goed daar bewust van 
te zijn. Om te illustreren hoe ver dit gaat, een kleine rond-
gang op het internet.

Wat is het?
Eerst is het goed te weten waar het om gaat. Partijen zo-
als Adobe, Amazon, Facebook, Google, Twitter verzamelen 
gegevens van honderden miljoenen internetgebruikers 
met als doel hieraan geld te verdienen. Ze doen dit door 
gratis diensten aan te bieden aan gebruikers en website-
bouwers. Vaak door een speciale code op te laten ne-
men in de website, waarmee deze bedrijven kunnen af-
leiden welk type persoon de website bezoekt. Google 
Analytics in jullie bedrijfswebsite? Dat betekent dat 
Google alle bezoekers van jullie website kan volgen. 
Hetzelfde geldt voor YouTube, Google Fonts, Tag-
Manager, Adwords, Adsense en het advertentie-
netwerk van Doubleclick. Gratis mailen via Gmail 
of uw zakelijke mail versturen via de servers van 
Google? Ze kunnen meelezen.

Wat komen we tegen in het dagelijks 
internetgebruik?
Welke container moet ook alweer aan de weg? 
Ga ik daarvoor naar de site van de Gemeente 
Dronten (Siteimprove Analytics kijkt 
mee) of ga ik naar mijnafvalwijzer.nl (dan 
weet Pingdom dit)? Als ik voor werktijd 
eerst nog een afspraak wil maken bij 



‘Het is meer dan een 
Beachclub, meer dan een 

zomers iets. Daarom heb 
ik er de titel ‘Restaurant’ aan 

toegevoegd en leggen we in 
onze uitingen ook meer nadruk op 

‘NU’. Toen ik in oktober jongstleden 
eigenaar werd, heb ik natuurlijk over-

wogen een andere naam te kiezen. Maar 
welke? En met welke gevolgen, want qua 

kwaliteit staan we goed bekend.’

Voor Jelbert moet alles kloppen

bedrijf



BEDRIJF & HANDEL

Restaurant BeachclubNu

Voor het OVDD Zomerfeest (27 
juni) is gekozen voor de locatie van 
Restaurant Beachclub NU, leden 
kunnen dan kennis maken met 
hetgeen Jelbert Haagsma nastreeft 
en wil bereiken. Ontegenzeggelijk 
is het vooral de locatie die voor 
de unieke sfeer zorgt. Toch meent 
Jelbert daar veel aan toe te kunnen 
voegen, zodat met recht van een 
toplocatie in Dronten kan worden 
gesproken. In zomer en winter, 
want ook als het zonnetje niet 
schijnt moet de locatie aantrekkelijk 
zijn en blijven voor de gasten. De 
menukaart, de mogelijkheden 
voor feesten en partijen en de 
vergaderruimtes zijn wat dat betreft 
een prima aanzet.

De 24-jarige Jelbert Haagsma is – nu 
als eigenaar – voor het 9e jaar in het 
Restaurant aan de Bremerbergdijk 10 te 
vinden. Een locatie met geschiedenis. 
Ooit begonnen als De Fazant, daarna 
Dijk 10 en toen Beachclub NU. En nu: 
Restaurant Beachclub NU. ‘Ik ben hier op 
mijn 16e begonnen als hulpkok. Ik zat nog 
op de Hotelschool in Zwolle en ging met 
mijn brommertje op en neer. Ik heb de 
afgelopen jaren heel veel geleerd, ook hoe 
het niet moet. En ben van hulp kok naar 
kok en sous-chef tot chef kok gegroeid. En 
heb ook steeds gedroomd van een eigen 
restaurant. En dat is nu een serieus ding.’

Perfect balkon
‘Ik geloof in deze plek. Mijn droom kan 
een illusie worden, maar dan heb ik het 
wel geprobeerd. Natuurlijk kan ik niet 
meteen alles aanpakken wat ik graag wil 
veranderen, maar de eerste grote stap-
pen zijn gezet.’ Daarmee doelt Jelbert op 
de bouw van het goed beschutte balkon 
met uitzicht op het Veluwemeer. ‘Niet te 
groot, knus en perfect om ’s ochtends als 
eerste op te starten: direct klaar voor ont-
vangst. Gasten worden niet gestoord met 
het klaarzetten van een terras en derge-
lijke.’ Het terras onderging ook een forse 
aanpassing: er werd een lounge hoek ge-
realiseerd en het klapperende zeildak is 
vervangen door vaste beplating.

Genoemde veranderingen en aanpassin-
gen komen vooral voort uit het luisteren 
naar gasten. ‘Ik heb in de loop der tijd een 
lijstje gemaakt, daar prioriteiten uit samen-
gesteld en die ben ik nu aan het afvinken. 
Hoofdzaak voor mij is dat alles moet klop-
pen, gasten moeten hier het relaxte vakan-
tiegevoel hebben: vanaf het moment dat 
ze binnenlopen. De bediening moet vrien-
delijk en correct zijn en het eten natuurlijk 
perfect. Men moet met plezier terug willen 
komen.’

Het is NU
‘Het is allemaal NU … Nu is het zonnetje 
er, mooi weer, fantastisch uitzicht, hier 
doe je het voor. Nu kan ik mijn visie aan 
de gasten tonen, nu kan ik gasten bieden 
waar ze recht op hebben. En nu kan ik ook 
over de toekomst nadenken, ik zou graag 
de parkeerplaats overnemen van de ge-
meente, meer leven op het strand reali-
seren (speeltoestellen e.d.). En nog veel 
meer lokale samenwerking zoeken. We 
zitten hier op een pracht locatie, dat 
moeten we nu uitbuiten. Ik heb geen 
honderd jaar ervaring, maar wel 
een luisterend oor. Hard werken 
is één, maar luisteren naar elkaar 
en vooral naar mijn gasten is 
minstens zo belangrijk.’
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Het balkon is een greep uit duizenden



Bert Talens (zakelijk leider/
PR) is er, samen met artis-

tiek leider John Hagel, maar 
druk mee. ‘Het lukt door zelf 

actief de boer op te gaan, man-
kracht vinden, materiaal te sco-

ren, sponsoren zoeken en onder-
tussen natuurlijk een aantrekkelijk 

programma opstellen.’ De voorberei-
dingen voor het derde WijLand Fes-

tival (13 t/m 15 juli) zijn in volle gang. 
Prognose: 6000 bezoekers.

Naam opgebouwd
De ervaring van Talens is dat het steeds iets 

gemakkelijker gaat om medewerking te krij-
gen. ‘Het festival heeft natuurlijk een naam 

opgebouwd, de economie trekt aan, maar ook 
het gegeven dat het iets echt plaatselijks is, telt 

•  Wie op de hoogte wil blijven van de recente ontwikkelingen ten aanzien van  
de activiteiten op het WijLand  Festival kan terecht op de website  
www.wijland.org

activiteiten

Wij zijn goed in kleine dingen 
groots aanpakken

bedrijf

‘Je weet nooit waar het toe leidt. Een eerste keer is altijd even 
aftasten, wanneer dan een tweede succesvolle keer volgt, dan 
is het besluit voor een derde niet zo moeilijk. Mits je natuurlijk 
het gevoel hebt dat het op handen gedragen wordt en het 
financieel haalbaar blijft. Dankzij verschillende sponsoren en 
veel steun ‘om niet’ van lokale ondernemers is dat gevoel er 
bij ons wel.’ 
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mee. Bovendien houden we wel van een 
beetje pionieren. Een grote zak met geld 
en dan van alles inkopen is leuk, maar 
niet onze manier van werken. Wij zoe-
ken naar lokaal talent, naar kleine intie-
me optredens of acts, naar herkenning. Er 
wordt ons vaak gevraagd of er geen grote 
of bekende act in het festival kan wor-
den opgenomen. Wij zijn goed in kleine 
dingen groots aanpakken. Het WijLand 
Festival is gebaseerd op een brede opzet 
met veel kleine optredens in de folk en 
Americana muziek. Dat zijn bewuste keu-
zes, het moet namelijk ook leuk en als het 
even kan gratis blijven. Dus een grote act 
… eigenlijk weten we nog niet of we dat 
wel willen, we hebben niet echt de am-
bitie van een groot festival in die vorm. 
De stek bij de vijver zou er zeker geschikt 
voor zijn, is ook overzichtelijk genoeg, 
maar of we het wel echt willen …’

Disco in de kerk
Bert Talens hecht persoonlijk meer waar-
de aan een brede beleving met kleine 
acts. ‘Of aan zaken zoals dit jaar de Roze 
Kerk, een gigantische opblaasbaan van 
18 bij 8 meter, een gigantisch ding, daar 
komt een disco in. Dat wordt echt een 
topper voor de jeugd. Het jeugdprogram-
ma is belangrijk, ik vind dat we daar ook 
iets heel leuks neerzetten. Dat is voor ons 
wel een belangrijk streven: voor ieder wat 
wils, van jong tot oud.

Bedrijven
Om bedrijven te betrekken bij of te in-
teresseren voor het WijLand Festival 
worden er niet alleen verschillende spon-
sormogelijkheden geboden, maar wordt 
vooral gekeken naar wederzijdse wensen 
en wordt gestreefd naar een meerjarige 
samenwerking. ‘We hebben natuurlijk de 
website, flyers, nieuwsbrieven, posters 
en programmakrant, maar we bieden ook 
de mogelijkheid tot het etaleren van (of 
op) de producten op locatie. Bijna alles 
kan, geef muntjes cadeau, geef 
een diner op locatie gevolgd 
door een leuk optreden, ont-
vang je eigen gasten met een 
lunch in de circustent, of kies 
voor een lezing of voorstel-
ling binnen een thema …. 
Plenty mogelijkheden. 
En op vrijdagochtend, 
middag en avond zijn 
er diverse netwerk-
bijeenkomsten voor 
het bedrijfsleven. 
Alle bedrijven uit 
de regio ont-
vangen hier-
voor een uit-
nodiging. 

bedrijf

HET WIJLAND FESTIVAL 

De derde editie van het WijLand 
Festival – zijdelings gelinkt aan 100 
jaar Zuiderzeewet - vindt plaats in 
het Wisentbos. Van 13 tot en met 
15 juli wordt gerekend op zo’n 6000 
bezoekers die gaan genieten van 
muziek, theater, film en wellness. Het 
WijLand Festival wordt georganiseerd 
door de stichting XL Festival en 
wordt betiteld als een ‘grass roots 
movement’, dat draait om wat er in 
natuur en samenleving is ontstaan en 
gemaakt. Het geeft artistieke invulling 
aan waar ‘de polder’ in geworteld is: 
pioniersgeest.

‘Lokale ondernemers geven steeds meer steun 
aan WijLand festival’
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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



bewerkstelligen. Door daarnaast regelmatig bedrijven te bezoeken en 
gesprekken met ondernemers te voeren weten we ook welke wensen 

er leven binnen het bedrijfsleven, zo kunnen we van beide kanten de 
samenwerking optimaliseren.’

Als voorbeeld een succesverhaal van een student die na een 
intensieve studieperiode op zoek wilde naar een baan. ‘We zijn 

de begeleiding in de zoektocht naar een baan begonnen met een 
gesprek over ‘wensen’ en ‘mogelijkheden’.  Naar aanleiding hiervan 

zijn we heel gericht op zoek gegaan naar een geschikte werkplek. 
De begeleiding vanuit het leerwerkmakelaarschap zit ‘m in de 

intensiviteit en het leveren van maatwerk. Bij deze student was de 
sfeer op de werkplek, de rust onder collega’s en de werkzaamheden 

doorslaggevend, waarbij de werkgever ook meedacht welke 
mogelijkheden er binnen het bedrijf zijn. Door het leveren van 

maatwerk en de intensieve begeleiding heeft deze student nu een 
baan. Daarnaast leveren we vanuit het leerwerk makelaarschap 

ook nog een stuk nazorg, om de versterking tussen ondernemers 
en onderwijs te waarborgen.

Graag komen we met u in contact, om u te vertellen over de 
verschillende mogelijkheden voor de aansluiting vanuit het 

onderwijs op de arbeidsmarkt’. 

Voor meer informatie: 
dsmit@landstede.nl en hester@elancius.nl.

Aansluiting van het Onderwijs  
en de Arbeidsmarkt van  
MBO-1 en -2 studenten 

Dianne Smit en Hester Vroegop
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Nieuws vanuit Het Perron Dronten, de school bij het station in 
de gemeente Dronten, waar het VMBO van het Almere College 
en het Ichthus College samenkomen met MBO-1 en -2 van 
de Landstede Groep. Versterking van de samenwerking van 
onderwijs, overheid en ondernemers kan een impuls zijn om de 
kansen op een diploma en werk voor jongeren aanzienlijk te 
verhogen. Om te voorkomen dat er voortijdig studenten de 
school verlaten zonder diploma en uit beeld raken. Sinds een 
jaar zijn er twee leerwerkmakelaars, namelijk Dianne Smit en 
Hester Vroegop vanuit Het Perron Dronten werkzaam. De 
expertise vanuit het onderwijs door Dianne en vanuit het 
bedrijfsleven door Hester komt hiermee mooi samen in het 
leerwerkmakelaarschap. 

‘Op deze manier willen we een intensieve samenwer-
king realiseren tussen het bedrijfsleven en het onder-
wijs, de leerwerkmakelaar is nieuw in de polder. Ons 
doel is vanuit het onderwijs studenten goed voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt, hiervoor zijn we conti-
nu op zoek naar leerwerkplekken. Op deze manier 
krijgt de student, uw toekomstige collega en me-
dewerker de kans te leren binnen uw organisatie, 
met een intensieve begeleiding vanuit het on-
derwijs. Als leerwerkmakelaar worden we bin-
nen school al vroegtijdig betrokken bij het leer- 
werkproces van de student. Zo oriënteren we 
ons al aan het begin om de juiste match te 
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Colofon

juni
• 27 juni - OVDD Zomerfeest 2018

juli
•  05 juli - Bestuursvergadering 

Geen businessborrel

Augustus
•  02 augustus - Bestuursvergadering 

Geen businessborrel

September
• 06 september - businessborrel met barbecue bij De Jong & Laan
•  12 september - marktdag aanbesteden, georganiseerd  

door VNO NCW
• 25 september - lezing Antal de Waij bij Flevonice

Oktober
•  03 oktober - uitje OVDD

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
Harry de jong - harry@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
Tineke Stuifzand - 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



bedrijfsmatig

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

www.vsomakelaars.nl

Kantoor Dronten

T 0321 - 318 318

Kantoor Emmeloord

T 0527 - 20 33 55

Kantoor Almere

T 036 - 30 30 938

Regio Kampen

T 038 - 344 64 04
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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


