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Coloriet
De Sociale Parel moet een begrip worden. En De 
Regenboog bereidt zich voor op aanpak van de 
Oost/West vleugel: zorg op weg naar een nog 
hoger niveau. 

Primofin
De dadeloogst in Peru mag dan zijn 
tegengevallen, Wim Murre en Jan Vroegop 
houden de lol er in. ‘Dat is het belangrijkste 
in ons werk.’

Van Werven Plastic Recycling

Van Werven gaat fors groeien in 
biomassa en plastic recycling, dat kan 
ook in Biddinghuizen, mits het vigerende 
bestemmingsplan snel op de schop gaat. 

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.

Rikken Wonen en Slapen
Eigentijds en het liefst voorop lopen. Ook 
anno 2018 weet Rikken jong en oud te 
bekoren. Onder meer met nieuwe merken 
zoals ‘Flits’.
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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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Peter Dekker
Voorzitter ovdd a.i.

voorwoord

Eerste	voorwoord
Voor Handel & Wandel editie 3 van 2018 mag ik mijn 
eerste voorwoord schrijven. Een beetje onwennig is het 
nog wel, zo’n voorwoord schrijven. Tegelijk vind ik het  
plezierig om de onderwerpen van deze editie en mijn eigen 
gedachten de revue te laten passeren.

In juni hebben wij tijdens het OVDD Zomerfeest (zie de fotocollage 
verderop in het magazine) afscheid genomen van Hester Vroegop. Een 
voorzitter die het bestuur van OVDD heeft geleid met haar hart. Mede 
door haar inbreng en gedrevenheid is OVDD een stevige gesprekspartner 
voor gemeente, provincie en andere organisaties. Zeker het noemen 
waard is haar sociale gevoel, hulpvaardigheid en positieve instelling; 
dat zullen we zeker gaan missen! Nogmaals bedankt voor het delen van 
jouw kennis en tomeloze inzet, Hester. Ik wens je veel werkplezier en 
genietmomenten in onderwijsland. 

Aat de Jonge gaat per 1 november stoppen als onze burgemeester en zeer 
betrokken burgervader. Iemand die weggaat, brengt altijd veranderingen 
voor de organisatie met zich mee. Zeker als diegene op zo’n bepalende 
positie zit. En het biedt kansen, ook gezien de recente vernieuwing van 
het leidinggevend apparaat in het gemeentehuis. 

De samenwerking met Aat de Jonge is goed geweest. We waren het zeker 
niet altijd eens, maar het was wel een oplossingsgerichte samenwerking. 

En ‘veranderingen’ vinden ook plaats op ons jongste industrieterrein 
Poort van Dronten in de vorm van ontwikkeling. Het Parkmanagement 
is bezig met het opzetten van Keurmerk Veilig Ondernemen met de 
bedoeling dit ook voor meerdere bedrijventerreinen beschikbaar te 
maken. Ook een positieve ontwikkeling is de nieuwe Retailvisie, die op 
5 september is gepresenteerd. Geen uitbreiding van detailhandelsmeters 
en in buurtwinkelcentra ruimte voor 1 supermarkt. Verderop in deze 
editie een interview met Leo Hoksbergen van DOES.

Het komende half jaar staan er ook weer voldoende 
netwerkactiviteiten op de agenda. Ik kijk uit naar ons 

gezamenlijke OVDD uitje naar de culturele hoofdstad van 
Europa: Leeuwarden-Fryslân 2018. Er is een mooi programma 

samengesteld, waarin ruimte is voor ontdekken en netwerken. Staat 
3 oktober al in uw agenda?

Deze maand vond op de vierde dinsdag van september de masterclass 
van Antal de Waij plaats, onder andere docent Social Business, 
Contentmarketing en Community Management bij Beeckestijn Business 
School en ISBW. Ik ben benieuwd wat u er van vond. Laat u het weten? 
U kunt mij een mail sturen op peter@ovdd.nl.

En als laatste noem ik de Verkiezing Onderneming van het Jaar. Heeft 
u uw favoriete onderneming al voorgedragen? Het kan nog net via de 
website of via info@ovdd.nl.

In deze Handel & Wandel kunt u nog meer over veranderingen lezen. 
Bijvoorbeeld over Coloriet: de nieuwe directeur stelt zich aan u voor en 
vertelt over de nieuwe weg die is ingeslagen. Maar er is ook aandacht 
voor de vaste rubrieken, zoals Fairtrade, Uit het Gemeentehuis, OVDD 
Nieuws en De Columnist.
Tot slot noem ik het behalen van de shortlist van de PPS Verkiezing 
2018. Gemeente Dronten heeft het project Green Up van de SEA 
kerngroep Dynamiek in de Landbouw ingediend voor de Publiek Private 
Samenwerkingsprijs 2018 en is doorgedrongen tot de laatste vijf 
kandidaten. Succes met de verkiezing!

Reageren?
peter@ovdd.nl



nieuwsnieuws

Daarover praten zij

We mogen terugkijken op een geslaagd OVDD Zomerfeest. 
Samen met 170 gasten hebben we terug gekeken op het 
eerste half jaar en vooruit gekeken naar wat komen gaat. 
We hebben afscheid genomen van Hester Vroegop en 
genoten van het buffet van Jelbert Haagsma van Restaurant 
Beach Club Nu. 

Vlak voor de zomervakantie is er een evaluatie geweest 
over de Beroepenmarkt on Tour. Vanuit het onderwijs wil 
men graag samenwerken met ondernemers en zij zoeken 
ons actief op. Door in gesprek te zijn met elkaar willen 
we samen met OVDD leden, onderwijs en gemeente de 
Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt verbeteren.

Zoals u weet zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter en  
de procedure is in volle gang. Wij mogen de eerste 
kandidaten uitnodigingen voor een gesprek na de 
zomervakantie. Deze gesprekken worden gevoerd door 
Peter Dekker en Harry de Jong. In een tweede gesprek zal 
Hester Vroegop betrokken worden om ervaringen over het 
voorzitterschap te delen.

Vanaf 1 augustus is het mogelijk om uw favoriete onderne-
ming voor te dragen voor de Verkiezing Onderneming van 
het Jaar 2018. U heeft nog vijf dagen de tijd om bedrijven 
uit de Gemeente Dronten voor te dragen! Ondertussen is de 
jury benaderd om hun deelname te vragen. 

Op 3 oktober vindt het jaarlijkse uitje van OVDD plaats. 
Via de website, social media en de nieuwsbrief wordt u op 
de hoogte gehouden. U kunt zich opgeven via de website: 
www.ovdd.nl/aanmelden-OVDD-Dag-2018.

Administratiekantoor	Team	PM		|		Peter	van	Bussel

New	York	Pizza	Dronten		|  Rick Vrakking

Van Diepen Feesten  |		Rosanne	van	Diepen

VitaalOveral		|  Nathalie Sturkenboom

Tuinadviesburo	Garden	Design		|  Jaap Sturkenboom

Tell	Tales	Consulting		|		Sander	van	der	Molen

Nieuwe leden

Heeft u vragen of opmerkingen over behandelde onderwerpen 
of zou u juist een onderwerp bij ons onder de aandacht willen 
brengen? Laat van u horen!

Vitale Centra
Op 5 september heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden 
van het onderzoek dat BRO heeft uitgevoerd ten behoeve 
van de nieuwe Detailhandelsvisie. Verderop in deze editie 
vindt u een interview met Leo Hoksbergen en de uitkomst 
van die terugkoppeling. 

Floriade 
In juli vond de tweede bijeenkomst plaats van de werkgroep 
Floriade. In deze bijeenkomst zijn weer verdere stappen 
gezet richting Floriade 2022. Gemeente Dronten is in 
samenwerking met Businessclub Floriade en OVDD in 
gesprek om ondernemers in de gemeente Dronten kennis 
te laten maken en te betrekken bij de plannen die er zijn. 
Heeft u een idee hoe Gemeente Dronten zich samen met 
ondernemers kan presenteren op de Floriade of heeft u 
een ander idee? Stuurt u dan een mail naar Han Tissingh: 
H.Tissingh@Dronten.nl

Parkmanagement
Het Parkmanagement van De Poort van Dronten is bezig 
met het opzetten van een Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft zich bewezen 
als een uiterst effectief instrument om de veiligheid op 
bedrijventerreinen te verbeteren. Samewerking tussen lokale 
partijen, zoals gemeente, politie, brandweer en ondernemers 
samenwerken aan veiligheid. In de toekomst willen we dit 
voor meerdere bedrijventerreinen op gaan zetten. OVDD 
heeft zitting in het Parkmanagement.

Geert Popkema Jeugdfonds
Kansen initiëren én ondersteunen voor jeugd is één van 
de doelstellingen van Rotary. In 2017 bestond Rotaryclub 
Dronten 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft Rotaryclub 
Dronten het Geert Popkema Jeugdfonds in het leven 
geroepen. Het fonds stelt zich tot doel het ondersteunen van 
lokale en internationale initiatieven op het gebied van cultuur, 
sport, educatie, muziek en maatschappij voor de jeugd tot 21 
jaar. Hierbij kunt u denken aan een nieuw onderkomen voor 
een Jongeren Ontmoeting Plaats, ondersteuning van talent 
door masterclasses te financieren, stimuleren om alles uit 
een studie te halen, ondersteuning van een oogziekenhuis 
in Kenya maar ook een financiële bijdrage voor een bakfiets. 
Bent u betrokken of werkzaam met jeugd tot 21 jaar? Dan 
heeft u misschien een project dat voorgedragen kan worden 
voor dit fonds. De initiatieven moeten een aantoonbare 
bijdrage leveren aan de (talent)ontwikkeling, bewustwording 
of persoonlijke ontwikkeling van individuen of groepen. Meer 
informatie kunt u vinden op www.geertpopkemajeugdfonds.nl
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Project Green Up genomineerd voor 
PPS verkiezing 2018
Stichting CLOK organiseert 
voor het derde jaar een 
verkiezing op de Nationale 
Dag van Economische Zaken. 
Op aanvraag van OVDD 
heeft Gemeente Dronten er 
voor gekozen om het project 
Green Up van de SEA-
kerngroep Dynamiek in de 
Landbouw voor te dragen 
voor de Publiek-Private 
Samenwerking verkiezing 2018. De jury van de verkiezing 
heeft ‘ons project’ opgenomen als één van de vijf nominaties 
op de shortlist. De anderen genomineerde projecten zijn:
• Zonnepark Oranjepoort, Emmen
• Green Up, Dronten
• Expat Centre, Leiden
• Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom
• Solar Roadmap, Nissewaard/Spijkenisse

Green up
Een van de SEA kerngroepen is de groep ‘Dynamiek in de 
Landbouw’. Deze groep heeft het project Green Up Dronten 
geïnitieerd waarin ondernemers, onderwijs (Aeres Hoge-school) 
en gemeente samenkomen om nieuwe verdienmogelijkheden 
te ontdekken voor agrarische reststromen. Het kan daarbij 
gaan om nog te ontdekken inhoudsstoffen of om geheel 
andere toepassingen en combinaties.

Vanuit dit initiatief is het deelproject Tast Up Dronten ontstaan 
met als doel het terugbrengen van de hoeveelheid afval van 
producten zoals groenten (pompoenen), aardappelen, uien en 
peen met een afwijkende vorm of rotplekje in de voedselketen 
en onderzoek naar de mogelijkheden om dit op te schalen. 
Door bepaalde recepturen en bereidingswijze toe te passen 
ontstaan nieuwe producten. In dit project zijn de eerste 
proeven gedaan en werken naast agrarisch ondernemers, een 
‘ontwikkel’ kok een ‘ontwikkel’ keuken (restaurant) samen.

Over CLOK
De lokale overheid en marktpartijen werken op vele manieren 
samen aan diverse projecten. Omdat Stichting CLOK voor de 
lokale economie werkt, zoeken we projecten die op een of 
andere manier bijdragen aan die lokale economie.
De finale van de verkiezing vindt plaats tijdens de Dag van EZ 
op 1 november in het Muntgebouw in Utrecht.

Beursvloer Dronten
Op 21 november vindt de tweede beursvloer van Dronten 
plaats. Het gaat bij deze beurs niet om geld, maar om ruilhandel 
op het gebied van advies, materiaal, spullen en menskracht. Net 
als vorig jaar zal de beurs gehouden worden in De Meerpaal. 

In	het	Wisentbos	in	Dronten	vond	midden	juli	het	WijLand	
Festival	 2018	 plaats.	 Tijdens	 het	 festival	 was	 er	 veel	
aandacht	voor	theater,	muziek,	vertelvoorstellingen,	poëzie	
en	 de	 inwendige	 mens.	 Daarnaast	 presenteerden	 diverse	
organisaties	 zich	 rond	 het	 thema	 duurzaamheid.	 Voor	 de	
Fairtrade Werkgroep Dronten dus een goede gelegenheid om 
ook	een	stand	te	bemensen.	Het	stimuleren	van	het	gebruik	
van	Fairtrade-producten	door	bedrijven	en	consumenten	is	
een	belangrijke	doelstelling	van	de	werkgroep.	Daarnaast	is	
een doel ook om aandacht te schenken aan maatschappelijk 
verantwoord	ondernemen	en	dus	aan	duurzaamheid.	

Bezoekers konden informatie krijgen over Dronten als Fairtrade 
Gemeente. Verschillende materialen waren speciaal voor het 
festival gemaakt (zoals flyers en visitekaartjes). Daarnaast werden 
korte filmpjes gepresenteerd waarin deelnemers aan de eerlijke 
winkelroute geïnterviewd werden. Tenslotte konden bezoekers 
meedoen aan de prijsvraag. 

De vraag daarbij was: “Wat legt het meeste beslag op de aarde, 
kopen van spullen, eten van vlees,  wonen, autorijden of de 
consumptie van plantaardig eten/vis/drinken?”
Bedoeling was de rangorde aan te geven. Uiteindelijk hebben 24 
bezoekers meegedaan met één duidelijke winnaar die daarvoor 
een leuke attentie kreeg. 

Veel bezoekers gingen alle standjes langs. Dat leidde vaak tot 
leuke gesprekken én deelname aan de prijsvraag. Dat Dronten 
Fairtrade Gemeente is, en wat dat betekent, weet lang niet 
iedereen. Het is dus goed dat we ons regelmatig laten zien.

Fairtrade op het Wijlandfestival



Een korte introductie

In	 elke	 Handel	 &	 Wandel	 hebben	 nieuwe	 leden	 de	 mogelijkheid	
zichzelf	voor	te	stellen.	In	deze	editie	stelt	eerst	Cor	Spronk	van	Spronk	
Bemiddeling	&	Advies	zich	voor.	

Cor	Spronk		|		cjspronk@sbena.nl		|		www.sbena.nl

Wie is Cor Spronk? 

Pas op mijn 18e, tijdens dienst-
tijd, kwam ik erachter dat ik een 
mond had en dat ik meer in mijn 
mars had dan keihard werken op 
de boerderij van mijn ouders. Op 
mijn 19e ben ik als zelfstandig on-
dernemer begonnen en heb sinds-
dien allerlei producten en diensten 
verkocht. 
Op mijn 28e kwam ik erachter dat 
het trainen en coachen van (on-
dernemende) mensen mijn passie 
was, maar ik vond mij daar toen 
nog te jong en onervaren voor.

In de 30 jaar dat ik nu ondernemer ben (poeh 49 jaar, dan ben je al oud 
he?. ;-) heb ik ongeveer alle fouten gemaakt die een ondernemer kan 
maken. Ik ben daar niet trots op, maar gebruik het al jaren om anderen 
niet in de valkuilen te stappen waar ik al in gevallen ben.
In de zomer van 2017 bedacht ik wat mijn passie ook al weer was en 
heb toen besloten om bijna al mijn bedrijven te verkopen en me nu 
alleen te gaan richten op het geven van trainingen/coaching op het 
gebied van communicatie en verkoop. Het speerpunt is om een intrin-
sieke mentaliteitsverandering tot stand te brengen en de mensen te 
laten groeien in hun persoonlijke invloed die ze hebben op hun eigen 
kunnen.
En ik kan je vertellen dat het geweldig is om te zien dat de mensen 
na een training meer resultaat boeken en succes hebben en daardoor 
veel meer lol gaan beleven. Wie wil daar nu niet bij zijn?
Bovenstaande wordt ondersteund door de zakelijke vlog die ik elke 
woensdagmiddag om 12.00 uur deel op YouTube, LinkedIn, Facebook 
en Twitter.
Wil je dit volgen of eens kennis maken, dan wil ik je vragen met mij 
te linken op Facebook en/of LinkedIn of te abonneren op mijn Youtu-
be-kanaal, dan weten we elkaar te vinden. 

Wat doe je?
Ik geef trainingen in communicatie en verkoop. Daarnaast coach ik in-
dividuele ondernemers, die een steun in de rug willen hebben en/of 
een verandering in hun leven/bedrijf willen bewerkstelligen.
In mijn zakelijke wekelijkse vlog op YouTube, inspireer ik (ondernemen-
de) mensen. Je kunt me ook boeken als spreker, presentator, dagvoor-
zitter of jurylid.

Wat maakt jouw onderneming uniek?
Ieder mens is uniek. Ik geef mijn ziel en zaligheid in alles wat ik doe. 
Mijn bedrijfsmissie is dat we “Mensen gelukkig maken door ze in hun 
kracht te zetten”.

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

A1Office 

Ruud Willebrand en Brenda Twigt stonden met A1Office ook in de 
vorige editie van Handel & Wandel. Ze hadden er zelfs speciaal een 
fotograaf voor laten komen. Groot was dan ook de teleurstelling dat 
door een foutje de foto niet werd afgedrukt. Omdat er geen sprake 
was van opzet en wij de teleurstelling volledig begrijpen: nogmaals 
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 
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.

nieuwsnieuws
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Voucherregeling Flevoland voor MKB
De provincie heeft een voucherregeling in het leven 
geroepen. Met deze regeling kunnen ondernemers een 
financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inschakelen 
van deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in 
een goede strategie en/of het managen van de transformatie 
die leidt tot meer omzet en/of werk. Voor maximaal de helft 
van de investering kan een voucher worden aangevraagd tot 
een maximum van 15.000 Euro. Alle bedrijven van 1 tot 250 
medewerkers met een groeiambitie kunnen aanspraak maken 
op een voucher, ook ZZP’ers met een groeiambitie.
Er zijn drie types vouchers beschikbaar: 
Voucher kennis & Expertise (max 15.000 Euro)
Voucher persoonlijke ontwikkeling (max 5.000 Euro)
Voucher bedrijfsscholingsscan (max 5.000 Euro)
In totaal is er voor de regeling tot en met 2020 een budget van 
2,2 miljoen Euro beschikbaar. Meer informatie en aanvragen 
kunnen worden ingediend bij OMFL: 
www.voucherregelingflevoland.nl

Van Werven / Van der Ziel
In deze editie van Handel & Wandel besteden we aandacht 
aan Van Werven plastic recycling. Aanleiding voor het artikel 
was feitelijk de overname van Van der Ziel. Dit ‘nieuws’ werd 
echter bedolven onder de op handen zijnde expansie van Van 
Werven. Toch kwam het even ter sprake: 
Ton van der Giessen, managing director: ‘De overname van 
Van der Ziel kwam min of meer toevallig zo uit. Het is een mooi 
bedrijf met zeer ervaren technische mensen. De eigenaar 
kampt met zijn gezondheid en wilde de continuïteit van het 
bedrijf en haar medewerkers veilig stellen. Dat is gelukt. Zij 
bouwen al jaren grote delen van onze recyclinginstallaties en 
met de groei in binnen en buitenland wordt het werk zeker 
niet minder. Maar de buitenwereld merkt er weinig van, 
de naam blijft gehandhaafd. Ondertussen verwachten wij 
binnen dat bedrijf groei en een mooie toekomst. Mooi om te 
zien hoeveel knowhow en technische kennis daar zit. Daar 
zijn we trots op.’

Jaap	Draaijer		|		info@gardendesignflevo.nl
www.gardendesignflevo.nl		|		www.dopenerwt.nl

Garden Design Flevo 

Garden Design Flevo is een tuin-
adviesbureau, gevestigd in Swif-
terbant (Flevoland). Een klein 
bureau met betrokken mensen 
die de grootste zorg aan u en uw 
tuinwensen geven. Jaap Draaij-
er, eigenaar van Garden Design, 
heeft een hoveniers en tuinarchi-
tectuur opleiding gevolgd. Aange-
vuld met zijn jarenlange ervaring 
in tuinontwerpen en tuinieren, 
weet Jaap waar hij het over heeft. 

Persoonlijk tuinontwerp
Garden Design Flevo ontwerpt tuinen die bij de eigenaren passen. 
Vergeten zaken zoals een wasmolen of een speelhoekje voor de kin-
deren krijgen zijn aandacht. Een tuin voor een gezin of voor senioren? 
Alle wensen worden besproken en verwerkt in een passend en vooral 
persoonlijk tuinontwerp. 

Zintuigen
Garden Design wil graag dat slechtzienden ook kunnen genieten van 
de natuur. “Mensen met een visuele beperking missen al zoveel”, zegt 
Jaap. “Door vooral de andere zintuigen te stimuleren, wil ik slechtzien-
den ook laten genieten van de natuur”. Dit doet hij door de tastzin, het 
gehoor en de reuk te stimuleren.

Toekomst
Meer kinderen helpen de natuur in en om de tuin te ontdekken, dat is 
waar Jaap Draaijer zich hard voor maakt. Om dit te realiseren heeft hij 
de Dop en Erwt Prettuin gerealiseerd aan de Bronsweg 10 in Lelystad. 
Scholen kunnen bij Dop en Erwt lesmateriaal en tuinbezoeken aan-
vragen. Ook ouders kunnen hier terecht om met hun kinderen naar 
toe te gaan.
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Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Onteigeningszaken

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak 
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De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

Journalistieke producties
Pers/mediaberichten
Eindredactie
Copywriting
Storytelling

als het om beleving gaat ...

06 36 11 11 98
info@conferant.nl

ALTIJD ZELF DE KEUZE  
OVER DE INVULLING

én de kosten 
  VAN EEN UITVAART
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wat een uitvaart bij ons 
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Uit het gemeentehuis

Wilco van Zon acquisiteur 

Per 1 september heeft gemeente Dronten een bedrijfsacquisiteur. 
Een lang gekoesterde wens van ondernemers en gemeente. 

Wilco heeft ruim tien jaar acquisitie-ervaring in 
Zeewolde. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf voor 
marketingvraagstukken.

Wilco gaat de komende periode drie dagen per week voor 
de gemeente Dronten aan de slag. De gemeente wil meer 
bedrijven binnenhalen, onder meer om de werkgelegenheid 
‘dichtbij’ en de dynamiek van Dronten te versterken. 

De nadruk ligt daarbij op vestiging op één van de 
bedrijventerreinen. Daarnaast legt en onderhoudt 
Wilco contacten met ruimtezoekende bedrijven en 
tussenpersonen. Als acquisiteur werkt hij intensief samen 
met de accountmanagers van de gemeente en vormt met 
hen gezamenlijk het gezicht naar het bedrijfsleven.
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In de Terras Top 100!
Flantuas, Emoeweg 4, 
Lelystad
“Kijk, dat is nog eens een 
fraai staaltje continuïteit; 
opnieuw gaat de prijs 
van Provinciewinnaar 
Flevoland naar Flantuas 
Lelystad. Het terras bij 
het vliegveld staat al 
jaren in deze lijst en dus 
niet voor het eerst als beste van de provincie.” Aldus lezen wij 
op de website van Misset Horeca. Flantuas uit Lelystad staat 
op plek nr. 28 in de landelijke Terras Top 100.

“Dat dit terecht is, blijkt ook nu als we binnenkomen bij 
Flantuas Lelystad. Vrolijk worden we te woord gestaan bij 
binnenkomst. Of we wat willen eten? Als we aangeven dat we 
eerst wat willen drinken, dan naar het Aviodrome willen en dan 
wat willen eten, kunnen we reserveren. Prima. Als we later op 
de dag aanschuiven, worden we aangenaam verrast door wat 
ons voorgeschoteld wordt.

Aan de ene kant saté ‘met alles erop en eraan’ en op het andere 
bord lag zuurvlees van weiderund met verschillende kleuren 
wortelen, daarbij schaaltjes met frites, zure uien, mayonaise en 
kleine blokjes appelcompote. Echt goed hoor. En wat nou zo 
fijn is; het wordt allemaal zo vrolijk opgediend en dat in een 
omgeving waar je je direct thuis voelt. Wat een terras.”

Pier 16, Schokkerhaven 1, Nagele
“Pier16, een stoer ingericht restaurant met prachtig uitzicht 
over het Ketelmeer. Het terras is er zeker geen ondergeschoven 
kindje. ‘Het geheel ziet er uitnodigend uit’, schrijft de vakjury in 
haar rapport.” Pier 16 uit Nagele (Schokkerhaven) is de Terras 
Top 100 binnen gekomen op plek nr. 74. 

‘Alles straalt hier kwaliteit uit’, is wat de vakjury noteert. Fijn 
hoe medewerkers je het gevoel kunnen geven écht welkom te 
zijn. Toen wij bedankten na de vraag of wij nog een tweede 
drankje wensten, zei de medewerker ‘Goed, maar blijf gerust 
nog even genieten van het heerlijke uitzicht.’ Wat gastvrij! 
Ondanks de drukte op het terras. ‘Medewerkers nemen hier 
ook echt de tijd voor een praatje en zijn zeer professioneel.’ 
Hier komen we graag nog eens terug.

OVDD feliciteert Flantuas en Pier 16 van harte met kun plek in 
de Terras Top 100.



statistieken

Van Werven groeit van juli 2018 tot juli 2019 met factor 2,5  |  
1 november opent een nieuwe fabriek in Zeden  |  Poolse vestiging is in aanbouw  
|  Nederland recyclet 82% van al haar afval 

Van Werven Plastic 
Recycling wil binnen 

redelijke termijn uit-
breiden. Het liefst ook in 

Biddinghuizen, maar des-
noods alleen in het buiten-

land. Tot juli 2019 wordt een 
groei met factor 2,5 verwacht. 

Dat betekent uitbreiden van be-
staande faciliteiten, nieuwbouw en 

nieuwe vestigingen. Het bedrijf be-
schikt in Biddinghuizen nog over vol-

doende grond voor de gewenste uitbrei-
ding, maar het vigerende bestemmingsplan 

laat dat op dit moment niet toe. Vestiging op 
een industrieterrein behoort gezien de bijbeho-

rende businessmodellen niet tot de mogelijkheden.

Van Werven gaat groeien, 
het liefst in Biddinghuizen

bedrijf



BEDRIJF & HANDEL

40 jaar ontwikkeling

‘Je hebt er geen erg in, maar we 
recyclen in Nederland 82% van al ons 
afval. Dat is bereikt in 40 jaar tijd, van 
stortplaats tot hergebruik …
Het is een continu veranderende 
wereld. Dat gaat niet vanzelf, het 
is een samenspel met de overheid. 
De sector bestaat dankzij kaders en 
regels. Die maken een businessmodel 
mogelijk wat recycling haalbaar 
maakt. Recyclekosten zijn nu 
eenmaal vaak hoger dan de kosten 
voor storten of verbranden. Het is 
ook nog maar 50 jaar geleden dat de 
eerste afvalstoffenwetgeving in het 
leven werd geroepen. Daarvoor werd 
alles nog gestort. Soms bij boeren die 
hun land wilde ophogen. Recycling 
klinkt heel alledaags, maar is pas rond 
2000 echt op gang gekomen doordat 
er een hoge belasting op storten 
werd ingevoerd.’ 

Ton van der Giessen, Managing Director 
van Van Werven Biddinghuizen: ‘Laten we 
voorop stellen dat we alle medewerking 
verwachten van provincie en gemeente, zij 
willen ook circulair zijn. Feit is dat wij aan de 
maximaal benutbare ruimte zitten en graag 
willen uitbreiden. We hebben nog enkele 
tientallen hectares grond ter beschikking, 
maar het bestemmingsplan laat het niet toe. 
De groei moet je zoeken in de biomassa 
productie en in de kunststofrecycling. Juist 
omdat we de (relatief goedkope) ruimte 
hebben, past de recycling in een econo-
misch model. Mocht het hier niet kunnen, 
dan moeten we ook voor Nederlands kunst-
stof afval uitwijken naar het buitenland, de 
grondprijs op bijvoorbeeld een bedrijfster-
rein maakt het in eigen land economisch on-
mogelijk. Meest milieu efficiënt is natuurlijk 
hier uitbreiden. Dus moet dat bestemmings-
plan - zo snel mogelijk - op de schop.’

China
De expansiedrang heeft zijn oorsprong 
in China. ‘We waren daar in 2010 op een 
handelsmissie; toen zagen we ook hoeveel 
plastic afval daar werd geïmporteerd. We 
voorzagen toen al dat dit niet zo zou blijven. 
Het heeft even geduurd, maar een Chine-
se minister besloot in 2017 dat de import 
van afval werd verboden. Dat besluit viel in 
de middag en ging de volgende ochtend in. 
China was onze grootste concurrent naast 
afvalverbranders en storters. En nu zit on-
der andere Nederland dus met een enorme 
berg plastic. Een berg die wij graag willen 
recyclen; de harde plastics tenminste.’

Drie sporen
Van Werven is op de locatie Biddinghui-
zen actief op drie sporen: het recyclen van 

puin voor de asfalt en betonindustrie, met 
biomassa en met kunststofrecycling. Bij de 
biomassaproductie wordt grof groenafval 
(o.a. van de gemeente Dronten) verwerkt 
tot compost en brandstof voor stadsver-
warming (Lelystad). 
Kunststof kent grofweg vier stromen: de 
verpakkingen (‘doen wij niets mee’), de folie 
uit land en tuinbouw, de harde kunststoffen 
(zoals tuinstoelen, emmers, kratjes) en het 
plastic om elektrische apparaten. Van Wer-
ven is gespecialiseerd in de harde plastics.

Zonder subsidie
‘De harde kunststoffen kunnen wij recy-
clen zonder dat daar subsidie voor nodig 
is. Ons eindproduct vind je vervolgens 
terug in bijvoorbeeld Hartmann tuinsets, 
Renault dashboards en Wavin pvc buizen. 
Het leeuwendeel gaat naar de automotive 
en bouwmaterialenindustrie, maar het zit 
bijvoorbeeld ook in het kunststof van de 
nieuwste Philips stofzuigers. Van wat hier 
binnenkomt, kunnen we 95% recyclen, 5% 
is economisch gezien niet haalbaar. Met 
het gemengde kunststofafval komen 25 
soorten kunststof binnen, wij maken daar 
50 verschillende eindproducten van. Voor 
deze specifieke stroom zijn we marktleider 
in Europa.’ 

Internationaal
Van Werven heeft ook vestigingen in  
Engeland, Ierland (Belfast en Dublin) 
en België. De vestiging Polen is in 
aanbouw en op 1 november start 
een nieuwe recycling activiteit in  
Zweden. Moge Biddinghuizen in 
deze uitbreiding volgen …
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Vergrijzing gaat hier sneller dan elders

bedrijf

De	 gezondheidszorg	 staat	 grote	 ver-
anderingen	te	wachten,	het	belangrijk-
ste	 en	moeilijkste	 aspect,	 is	 de	 klant-
vraag.	 Stichting	 Coloriet	 onderkent	
dit	en	besloot	vorig	 jaar	haar	ambities	
aan	 te	 scherpen.	 Op	 weg	 naar	 meer	
kwaliteitsverpleegkundigen,	 gekwalifi-
ceerde	verzorgenden,	renovatie	van	de	
Oost/West	vleugel	van	De	Regenboog	
en	 werken	 aan	 de	 ‘Sociale	 Parel’,	 de	
moderne	versie	van	de	woonservicege-
bieden.

Een van de bewuste vervolgkeuzes was 
de herverdeling van managementtaken; 
binnen die herziening werd Bert Apper-
lo directeur intramurale zorg Coloriet, 
De Regenboog en de Hoven. Apperlo 
kijkt reikhalzend uit naar het aanpak-
ken en revitaliseren van de Oost/West 
vleugel van De Regenboog. ‘Invulling 
geven aan de klantvraag, veiligheid, 
hoogstaande zorg en aandacht voor de 
menselijke aspecten. Van bewoners én 
verzorgenden. Hoe moeilijk het ook kan 
zijn, iedereen moet zich hier thuis voe-
len.’

Bord vol
Bert Apperlo heeft in zijn nieuwe func-
tie veel op zijn bordje gekregen. Colo-
riet (1000 medewerkers en zo’n 600 
vrijwilligers) is actief van thuiszorg tot 
fysio-ergo en verdere behandeling in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. De Regen-
boog, de Sfinx (Zeewolde) en in Lelystad 

De Hoven, Laarhof en Laarstaete zijn dé 
regionale bewonerseenheden/verzorg-
centra en staan met een versnelde ver-
grijzing in onze regio onder druk.
Dronten heeft met De Regenboog 135 
intramurale plaatsen, 80 daarvan wor-
den bezet door cliënten met geheugen-
problemen, 50 met zware lichamelijke 
beperkingen (verlamming, spierziekte) 
en er zijn 6 ELV (eerstelijnsverzorging) 
bedden. Daarnaast zijn er nog zo’n 400 
bewoners van de aanleunwoningen die 
volop gebruik maken van de faciliteiten. 

Sociale Parel
‘De Regenboog is het centrum van 
een woonservicegebied. Dat centrum 
(wijkplein) moet de parel zijn, het so-
ciale gezicht, daarbinnen moeten men-
sen terecht kunnen voor sociaal con-
tact, hulpvraag, gezelligheid, sfeer. Het 
is een ontmoetingsruimte, heeft een 
restaurantfunctie (o.a. tafeltje dekje 
i.s.m. De Meerpaal), maar ook ruimte 
voor het MKB. Dan moet je denken aan 
een opticien, kapper, financiële dienst-
verlener, bedenk het maar.’

Oost/West
Oost/West thuis best? ‘Graag! We gaan 
die vleugel op korte termijn revitalise-
ren. De huisvesting is nu 20 jaar oud en 
na revitalisatie moet ze tenminste weer 
tien jaar meekunnen.
Straks zijn het allemaal individuele 
zit/slaapkamers (nu nog enkele 2 per-

soonskamers) met veel ruimte voor de 
persoonlijke tint/beleving. Dat helpt 
enorm bij dementie. Daarnaast veel 
aandacht voor veiligheid, onder ande-
re door domotica (elektronische voor-
zieningen voor zorg en welzijn, zoals 
alarmering, bewaking, monitoring) en 
biodynamische verlichting (intensiever 
licht, waardoor dementerenden vrolij-
ker zijn, minder wegdutten en dus ’s 
nachts beter slapen), want daar hebben 
we binnen onze afdeling ‘Bellefleur’ en 
in Laarhof zeer goede ervaringen mee 
opgedaan.’

Toekomst
De zorgvraag en aspecten daaromheen 
zijn de laatste tien jaar sterk aan het 
veranderen, kwaliteit en veiligheid 
nemen een steeds grotere plaats in. 
‘Daarom de kwaliteitsslag naar kwali-
teitsverpleegkundigen niveau 5, ver-
zorgenden niveau 3 en meer kwaliteit 
in de tactische en strategische niveaus. 
Dat betekent extra investeringen, maar 
ook meer gekwalificeerde handen aan 
het bed. En extra medewerkers over 
de hele linie. Centraal staat de klant-
vraag. Dat betekent verbinding met de 
mensen hebben. Vergeet niet, met 80% 
van de bewoners hebben we langdurig 
(veelal tot aan het overlijden) contact. 
Dat is altijd een drempel, verdriet en 
acceptatie bij de nabestaanden moet je 
niet onderschatten.’
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Foto: Danny Tax creative

‘We hebben goud in handen’ 
Een kennismaking met Irene Korting

gemeente

‘We hebben goud 
in handen’, stelt 

Irene Korting trots 
wanneer het gaat 

over het recreatieve 
landschap van Dronten. 

‘We moeten beter vertel-
len wat we in huis hebben. 

De recreatieve oostkust 
van Dronten is het Ibiza van 

Nederland. Met fantastische 
evenementen, lekkere restaurants 

en mooie beachclubs. 
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De nieuwe wethouder economie is ook 
enthousiast over ons aantrekkelijke ves-
tigingsklimaat: ‘We hebben ruimte, een 
centrale ligging, innovatieve bedrijven en 
onze agri-food positie bieden veel kansen. 
Bovendien hebben we het mooiste win-
kelcentrum van de regio!’
Wethouder Korting staat aan de lat voor 
economie, dorpsbelangen, verkeer en ver-
voer, agri-food, toerisme en recreatie, ge-
zondheid en Lelystad Airport. Een pakket 
waar haar hart sneller van gaat kloppen. 
‘Zeker nu de economie aantrekt, zijn er veel 
kansen.’ 
‘Als bestuurder wil ik duidelijk zijn over wat 
we doen en waarom we bepaalde keuzes 
maken. Ondernemers in positie brengen, 
ideeën oprekken en ontmoeting facilite-
ren. Dat is ook nodig voor het vitaal hou-
den van de winkelcentra in Swifterbant en 
Biddinghuizen.’  
De bagage die daarvoor nodig is haalt zij 
op bij ondernemers. Zo ging ze deze zomer 
bij agrariërs op bezoek om te zien hoe zij 
met de droogte omgaan. Met de vraag of 
ze richting het waterschap of de landelijke 
politiek iets kon betekenen. ‘Ik hou ervan 
om slimme verbindingen te leggen. Tussen 
al het geborrel, gerommel en geklop, sig-
nalen oppikken die er toe doen.’

Ambitie
Irene Korting (38) is een polderdame die 
vrijwel haar hele leven al in Flevoland 

woont. Waarvan zo’n 26 jaar in Dronten en 
Swifterbant. Na haar studie bestuurskunde 
voelde zij zich de afgelopen 16 jaar thuis 
in strategische functies bij verscheidene 
gemeenten en organisaties. Van bestuurlijke 
verandering tot participatie, van commu-
nicatie tot informatiemanagement of 
digitale dienstverlening. Na acht jaar 
raadslidmaatschap voor de VVD is het 
wethouderschap een eervol vervolg. Ze 
houdt van politiek. Ze is kandidaat voor 
de Tweede Kamer en staat in de top-10 
notering van ‘Beste raadslid van Nederland.’  

Verbinden
Om overheid, onderwijs en onder-nemers 
bij elkaar te brengen steekt Irene haar 
energie graag in verbindende processen. 
‘Dan kun je meters maken. Nieuwe politiek 
vraagt om dialoog en oprechte verbinding 
tussen mensen. De nieuwe verbindingen 
zijn uitdagend, want politiek heeft zelden 
een eenduidig advies. Als je het gesprek 
aangaat, ben je beter in staat om zaken 
te vertalen naar iets dat werkt of nodig is. 
En vooral wat aansluit bij ontwikkelingen 
waar ondernemers mee te maken hebben. 
Zoals bijvoorbeeld het toenemende tekort 
aan technisch personeel.’ 

Slimme samenwerking  
‘De manier waarop samenleving en 
gemeente in de SEA-groepen met elkaar 
meedenken over belangrijke economische 

thema’s is echt uniek. Frisse ideeën en 
energie als ingrediënten voor beleid. Met 
een flinke dosis ‘praktijkervaring’ brengen 
de groepen het geheel op smaak.’

Regionale agenda
Met een nieuwsgierige kijk op de 
wereld werkt Irene de komende 
maanden verder aan de nieuwe visie 
op toerisme en recreatie, is ze bezig 
met bedrijventerreinen, de retailvisie, 
bereikbaarheid en agri-food. ‘We hebben 
er bewust voor gekozen om van agri-food 
een specifieke portefeuille te maken’, legt 
Irene uit. ‘Dat is zo’n belangrijke motor 
voor onze lokale economie.’

Irene bevestigt dat samenwerkings-
verbanden hard nodig zijn om onze 
agenda in de regio te herkennen. ‘Er 
liggen grote opgaven. We werken al 
samen met de Regio Zwolle. Wat mij 
betreft intensiveren we de samenwerking 
binnen de provincie Flevoland. Ook 
de metropool regio Amsterdam biedt 
kansen. Veel bedrijventerreinen worden 
daar omgezet naar woongebieden. Hoe 
mooi zou het zijn als we die bedrijven 
kunnen verleiden zich hier te vestigen? 
Kortom, er is genoeg werk aan de winkel!’

gemeente
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DE	DROOMREIS	VAN	PROBIN	TELDER

Probin Telder is toeleverancier voor bedrijven in de 
bouw en industrie met vestigingen in Dronten, Lelystad, 
Emmeloord en Kampen. Het bedrijf is specialist in onder 
meer gereedschappen, ijzerwaren, bevestigingsartikelen en 
hang- en sluitwerk. 
De reis van Probin Telder begint in 1861 in de binnenstad 
van Kampen en heeft onderweg diverse tussenstations 
aangedaan. De familie Telder heeft in die tijd een smederij, 
ijzerhandel en verkoop van huishoudelijke producten. In 
de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft opa Woltjer het 
bedrijf overgenomen van Telder. Met Pieter Bram Woltjer 
staat nu de derde generatie aan het roer. De ambitie van 
Woltjer is om het bedrijf in omvang te verdubbelen.

Een gezamenlijke relatie heeft mij geïntroduceerd bij de 
huidige directeur/eigenaar van Probin Telder. De accountant 
werkt op dat moment aan de overname van vader op 
zoon en is bezig deze af te ronden. Ik ben als ‘reisleider’ 
aangehaakt en heb de herfinanciering na de overname van 
vader geregeld. 
Bij het uitwerken van het financieringsplan hebben we 
nadrukkelijk gekeken naar de toekomst. Waar wil je staan 
over vijf jaar? Hoeveel geld moet je dan investeren? Welk 
werkkapitaal heb je dan nodig? De antwoorden hebben 
geleid tot een stevig financieringsplan waarin ruimte is 
gecreëerd om de ambitie te realiseren. 
Met dit plan zijn we de markt opgegaan om een partij te 
vinden die met ons de reis wil afleggen. We hebben de 
drie grootbanken in Nederland uitgenodigd voor een aantal 
gesprekken. Ik kan jullie zeggen dat ze alle drie graag mee 
willen werken aan de droomreis.

Dankzij ons gedegen plan kunnen de drie banken een 
scherp voorstel neerleggen dat voldoet aan onze wensen. 
Het is een duurzame, toekomstbestendige en flexibele 
financiering geworden met ruimte voor groei en waarbij de 
financiële afwikkeling van de overname is geregeld.
Ondertussen werken we aan het volgende reisdoel, het 
realiseren van de daadwerkelijke groei. Wij zijn op zoek naar 
partijen waarmee wij deze droom uit kunnen laten komen. 
Heb jij ondersteuning nodig bij een overname, strategie 
of financiering? Ik help je graag met je reisplan en doelen. 
Samen komen we verder!

VALSE	HANDTEKENING

Met enige regelmaat ontstaat er gesteggel over de vraag over 
de echtheid van iemands handtekening. Dat is uiteraard een 
niet onbelangrijk verweer dat iemand kan voeren. De vraag 
is dan wie dan zal moeten bewijzen dat de handtekening 
wel degelijk echt is. Immers de uitkomst van de vraag of de 
handtekening echt is, kan van doorslaggevende betekenis zijn 
in een juridische procedure. 

Het wettelijke uitgangspunt is dat degene die zich op de 
rechtsgevolgen beroept ook de bewijslast heeft voor zover 
sprake is van betwisting van het gevorderde. Dat is op zichzelf 
ook geen onlogisch uitgangspunt en ook algemeen aanvaard. 
Ook de wetgever onderkent dat de betwisting van de echtheid 
van de geplaatste handtekening serieuze aandacht verdiend. 
Het kan uiteraard niet zo zijn dat iedere betwisting tot een 
bewijsopdracht zou leiden voor degene die zich op de echtheid 
van die handtekening beroept. Immers, dan zou een schriftelijke 
overeenkomst met handtekeningen van partijen nauwelijks 
meer wat waard zijn, omdat een vervelende debiteur altijd de 
echtheid van zijn handtekening kan betwisten. 

De wetgever heeft daarom bepaald dat als iemand ontkent 
dat het zijn handtekening is die op de overeenkomst staat 
waarvan nakoming wordt gevorderd, de bewijslast pas op 
de schuldeiser komt te rusten als de echtheid stellig wordt 
ontkend. Niet iedere ontkenning sorteert effect, maar alleen die 
ontkenning die zodanig gemotiveerd is dat uit de onderbouwing 
genoegzaam blijkt dat de echtheid te betwijfelen valt. En, zo 
heeft de wetgever bepaald, de betwisting leidt ertoe dat in 
dat geval de onderhandse akte, waarvan de ondertekening 
door de ontkennende partij normaliter bewijs zou opleveren, 
geen bewijs oplevert zolang de echtheid van de handtekening 
niet vaststaat. Het is dus verstandig om van te voren in te 
schatten of er discussie kan ontstaan over de echtheid van de 
handtekening, zodat wellicht voordat een procedure wordt 
gestart, een deskundige kan worden geraadpleegd en een 
onderzoek kan worden gestart. Desnoods zou een voorlopig 
deskundigenbericht kunnen worden gevraagd aan de rechter, 
zodat medewerking van de ontkennende partij gewaarborgd is.

– advertorials –



denken van afval bijvoorbeeld. Liep je tien jaar geleden op het 
terrein rond, dan viel het direct op hoeveel afval er lag. Bezoekers 

gooiden niet alleen hun drinkbekers achteloos van zich af, ook de 
pizzaverpakking of afgekloven kippenvleugel ging met hetzelfde 
gemak op het gras. Omdat bezoekers niet beter wisten, leek het 

er bij te horen. Hoeveel valt jouw patatbakje immers op in het 
geheel? De laatste jaren is hierin een kentering te zien. Er staan 
meer afvalbakken, er wordt veelal ook meer opgeruimd en een 

aantal campings zijn aangeduid als “Green Ghetto’s”. Ook de 
pachtende standhouders moeten hierin bijdragen. Omdat het 

terrein zo relatief schoon is, blijken mensen ook geneigd zelf 
hun afval in de prullenbak te gooien. Het zal de organisatie 

vermoedelijk meer kosten, maar de positieve keerzijde is dat 
mensen er graag willen zijn en dat is voor de lange termijn 
gunstig.

De bedrijventerreinen in onze gemeente kun je wat dat betreft 
ook zo bekijken. De oude terreinen zijn gebouwd in de jaren 

’60 en logischerwijs is niet alle bebouwing meer van deze tijd, 
soms zijn panden ronduit vervallen. En volgens dezelfde logica 

als op een festival, zorgt dat er sneller voor dat dan ook de 
andere eigenaren op het terrein hun grond net iets minder 

vaak opruimen. Voor je het weet wordt het een plaats waar 
ondernemers niet meer willen zitten en dat is voor de lange 
termijn niet goed. Daarom lopen er revitaliseringsprojecten 

en zal de eigenaar van het terrein, de gemeente Dronten, het 
hoog op de agenda moeten houden en zorgen voor voldoende 

onderhouden groen. Bovenal moeten wij ondernemers, als 
standhouders, ons steentje bijdragen door onze terreinen 

opgeruimd te houden. Dan blijft het een toekomstbestendige 
plaats waar bedrijven graag willen zitten. 

Reageren? 
decolumnist@handelenwandel.info 

Green Ghetto

De Columnist
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Augustusmaand evenementmaand. In den lande (al viel het 
wat minder gunstig met de vakanties), maar zeker ook in onze 
gemeente. Het Suydersee festival, het nieuwe Sleepboten festival 
en natuurlijk De Meerpaaldagen en het Lowlands festival. Vooral 
de laatste twee uit deze lijst zijn ondertussen uitgegroeid 
tot respectievelijk groot en enórm groot. Eigenlijk zijn het 
ondernemingen op zich dus.

Het bestuur van onze OVDD had het geluk op uitnodiging 
van burgemeester Aat de Jonge een rondleiding bij te kunnen 
wonen op en achter het Lowlands-festival. Het blijkt uit de 
berichtgeving dat dit een jaarlijks fenomeen is, waarbij 
de gemeente Dronten ieder jaar andere stakeholders 
uitnodigt. ‘Dit jaar lag de nadruk op ondernemers en zo 
waren onder andere winkeliers uit centrum Suydersee, 
bestuursleden van Ondernemersvereniging De 
Driehoek en Onderneming van het jaar Elshof Organic 
Fruit aanwezig’, is te lezen op OVDD.nl. De rondleiding 
stond in het teken van de veiligheid in deze tijdelijke 
stad van 65.000 inwoners. Dat een rondleiding vooral 
over één facet gaat, geeft eigenlijk al aan hoe groot 
het geworden is in de zesentwintig jaar dat het 
binnen onze grenzen wordt gehouden. 

Dat was wel anders midden jaren ’90, toen er 
slechts 7.000 bezoekers werden gehuisvest op 
een kaal terrein met maar weinig voorzieningen. 
Bovendien was het verliesgevend en als 
ondernemers weten we allemaal dat dan 
op een bepaald moment de stekker eruit 
moet. De organisatoren bleven er in geloven 
en kregen gelijk: de groei schoot er zelfs 
zodanig in, dat het sneller groeide dan in 
voorzieningen bijgehouden kon worden. 
Logisch, want eerst ligt de focus bij de 
dagelijkse prioriteiten (bezoekers winnen) 
en pas later vind je manieren om op 
andere terreinen te verbeteren. Wat te 
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Hans maakt 
zich sterk  
voor uw  
vermogen

Terwijl u onbezorgd geniet van uw vermogen, zijn wij voor u aan het werk
Door het beheer van uw vermogen aan ons over te laten, kunt u zich concentreren op de  
ándere belangrijke zaken in uw leven. Op dat wat uw leven meerwaarde geeft. Uw vermogen 
is bij onze vakkundige vermogensbeheerders in goede handen. Zij creëren de rust die u  
nodig heeft om onbezorgd te genieten van uw financiële ruimte. U heeft het verdiend!

Bel Hans op 06-21 57 62 49 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

www.rabobank.nl/flevoland

Rabobank 
Private
Banking

Kiezen voor 
meerwaarde



BEDRIJF & HANDEL

Lol in ons werk is het belangrijkste
Knowhow uit Israël

De dadelpalm plantage in Peru, Zuid 
Amerika is klein. Op slechts 10 ha 
worden er Medjoul dadels verbouwd. 
De palmbomen zijn afkomstig uit 
Israël, zo is ook de meeste kennis 
omtrent de teelt van dadels in dat 
land vergaard. 

Aardappelen verwerken in Flevoland 
en dadels telen in Peru, wel een 
bijzondere combinatie. Typerend 
voor Primofin èn voor Wim en Jan.  
Jan Vroegop: ‘Palmbomen gezond 
houden betekent voeten in het 
water, hoofd in de hel. Zo is het in 
Peru. Maar … zolang we er maar lol in 
hebben, dat is het belangrijkste.’

bedrijf

‘Volgend	jaar	verwachten	we	onze	eer-
ste	 dadeloogst	 in	 Peru’.	De	 nieuwsgie-
righeid	 is	 gewekt,	 want	 het	 gaat	 over	
Primofin	uit	Swifterbant.	Dan	lezen	we	
ook	iets	over	quinoa	en	over	het	wassen	
van	aardappels	voor	de	export.	

Jan Vroegop zet ons al snel met beide 
benen op de kleigrond: quinoa was een 
hype die door externe omstandigheden 
net werd gemist en de dadeloogst was 
dit jaar nog niet om lyrisch over te zijn. 

Primofin Swift bv
Jan Vroegop en Wim Murre vormen als ne-
ven de directie en eigenaren van Primofin in 
Swifterbant. Waar Jan als technisch onder-
legd vakman wordt aangeduid, wordt Wim 
dat als aardappelkenner. En waar product en 
techniek elkaar ontmoeten ontstaan verras-
sende ondernemingen.
De geschiedenis van Primofin – onder 
leiding van Vroegop sr. – gaat terug tot 
midden jaren 70 in de provincie Flevo-
land. Toen werd begonnen met het telen 
van plant- en zilveruien en Parijse wor-
telen. Rond de eeuwwisseling werd in 
Swifterbant begonnen met de verwer-
king van zilveruien. Thans zijn de bakens 
verzet, de focus is gericht op het wassen 
en inpakken van aardappelen. 

Schone export
Jan Vroegop: ‘Primofin gaat met haar tijd 
mee, de marktvraag is in de loop der jaren 
veranderd, wij veranderen mee.’ Sinds vo-
rig jaar heeft Primofin een – grotendeels 
zelf ontwikkelde en gebouwde – waslijn 
voor het wassen, drogen, elektronisch 
lezen en sorteren van (Flevolandse) aard-

appelen voor de export. De aardappelen 
kunnen vervolgens verpakt worden in 
kisten, netzakken en papieren zakken. 
De waslijn (IFS gecertificeerd) heeft een 
eigen duurzame watervoorziening. Deze 
lijn ondergaat continu aanpassingen en 
verbeteringen. ‘We proberen de klant 
steeds een stap voor te blijven. Met  
capaciteit, innovatie en ontwikkeling. We 
willen geen ‘nee’ verkopen.’

Industriële wasserij
Naast de exportwasserij draait er een 
industriële aardappelwasserij. ‘Ook gro-
tendeels van eigen hand. Die lijn is voor 
het wassen van aardappelen voor de ver-
werkende industrie (frites, specialiteiten 
en vlokken). Ook met die lijn willen we 
voorop lopen, dus komende maanden 
wordt de lijn in zijn geheel vernieuwd en 
herbouwd. En dan kunnen we een nog 
grotere capaciteit aardappelen ontdoen 
van grond, stenen, kluiten, rot, groen, 
groeischeuren en drijvers. En ook die lijn 
kan dan in principe door één persoon be-
diend worden via de iPad.’

Terwijl Jan Vroegop nog eens benadrukt 
dat bij Primofin vooral de lol in het werk 
de boventoon voert, zien we in het koel-
huis een pallet met fritesaardappelen 
met het etiket ‘De Meiden’. De aardap-
pelen worden door een Swifterbantse 
teler geteeld. Vervolgens gewassen, 
gedroogd, gesorteerd en verpakt 
door Primofin en door ‘De Mei-
den’ uit Swifterbant geserveerd 
in de lunchroom cafetaria in het 
centrum. Leuk: lokale binding 
in optima forma.  
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• Het winkelpubliek bij Rikken verjongt
• Almeerders komen graag met de trein
• Gratis parkeerruimte is een groot pluspunt

weetjes

Rikken Wonen en Slapen is een van de grote ‘survivors’ in het 
zogenaamde Hanzekwartier. Met eindelijk de duidelijke en open 
toegangsboulevard naar het centrum voor de deur, het station, 
het Perron en de in aanbouw zijnde appartementen krijgt de 
omgeving van deze woonwinkel een definitieve vorm. Nu ook 
de panden aan de overzijde van de Noord weer goedgevuld zijn 
is er een soort mini-woonboulevard ontstaan, waarbij Rikken de 
feitelijke parel vormt.

Het bedrijf is door en door Drontens, 
Severinus Rikken heeft Dronten zien 
groeien, stond aan de basis van de 
doorgroei van het bedrijf en kan zich 
gelukkig prijzen in goede opvolging in 
de vorm van zijn zonen Nafthal en Ni-
kolai. Daarbij is Nafthal vooral te vinden 
in de Dronter vestiging, terwijl broer 
Nikolai de scepter zwaait in de Auping 
Plaza’s Zwolle en Almere.

Upgrade
Nafthal Rikken kent ondertussen het klappen 
van de zweep wel zo’n beetje. ‘In onze handel 
is het vooral zoeken naar een assortiment dat 
door veel klanten gedragen wil worden. Met 
hier en daar een specialisme en verder met 
veel oog en oor voor wat de klant wil. En dat 

bedrijf

Je moet met de tijd meegaan, 
liefst voorop lopen



jaar veel aan ruimte gewonnen. ‘De markt 
verandert. Is veel trendgevoeliger. En een 
bank is geen aanschaf meer voor vijftien 
jaar. We hebben veel meer te maken met 
trends, afwisseling, verandering in stijl. Flits 
meubelen zijn betaalbaar, maar kwalitatief 
goed; het is een breed assortiment met 
een prijsniveau om iedereen te kunnen 
bedienen. Toen we Flits introduceerden 
zagen we ook direct een groei in het aantal 
jongelui – en die zijn nadrukkelijk veel 
breder georiënteerd - dat bij ons komt. Aan 
de andere kant betekende het ook afscheid 
van een aantal merken die minder in trek 
waren. Maar dat heeft eigenlijk geen invloed 
gehad op ons totale aanbod. De speciale 
lijn voor senioren is gehandhaafd, zowel in 
meubelen als in slaapcomfort.’

Inrichten
In de loop der jaren heeft Rikken Wonen 
en Slapen de projectinrichting losgelaten 
en zich geheel gericht op de consument 
met meubelen, gordijnen en tapijt. ‘Maar 
inrichten zit ons in het bloed, dus voor het 
maken van tekeningen, inrichtingen 
bedenken en ontwerpen van 
interieurs bieden we graag onze 
diensten aan. En dat komt veel voor, 
verwacht je misschien niet, maar er 
zijn behoorlijk wat mensen die niet 
weten wat ze met een bepaalde ruimte 
of inrichting aan moeten.’

Aan de buitenzijde realiseren we ons 
hoe uniek Rikken gelegen is, pal naast 
het station, volop gratis parkeerruimte 
en vlak bij het centrum. Aan een mooie 
boulevard. Waar de gemeente overigens 
wel iets meer aandacht aan het 
onderhoud mag geven.

zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. 
Dat we proberen trends te volgen en als het 
even kan voor te zijn, spreekt voor zich, je 
moet je vak wel serieus nemen.’
Naast woontrends heeft ook de uitstraling 
van het pand de nodige aandacht. ‘Ook 
daarin moet je bij de tijd blijven. Wij gaan 
de komende maanden een aantal upgrades 
doorvoeren, zowel binnen als buiten. Zo 
gaan we geheel over op Led verlichting, in 
combinatie met zonnepanelen. En krijgt de 
voorgevel een facelift. Dat laatste is niet 
heel ingrijpend, maar net genoeg om op te 
vallen. Zo nu en dan moet je veranderen.’

Assortiment
Veranderen geldt ook voor het assortiment. 
Zo heeft het merk Flits de laatste twee 

BEDRIJF & HANDEL

Slaapcomfort

‘Natuurlijk vorm internet een 
concurrent, maar wie een goed 
matras of ledikant zoekt, die wil dat 
zien, voelen, er op liggen. En een 
goed advies krijgen. Wij hebben vier 
merken in huis en daarmee dekken 
we alles af (o.a. Auping en Tempur). 
Onze slaapafdeling is goed in balans, 
voor jong en oud, groot en klein. 
Bedbodems, boxsprings, kussens en 
dekbedden, ledikanten, linnenkasten 
en natuurlijk matrassen. Vergeet niet, 
slapen doe je goed of niet, alle trends 
ten spijt, het gaan om je nachtrust. 
Voor langere periode. Daarom vind 
ik matrassen absoluut geen product 
voor het internet.’ 
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VERKRIJGBAAR BIJ VAN WONDEREN



Kiezen voor meerwaarde
Vermogen vraagt meer

Wat is vermogensmanagement bij 
Rabobank Flevoland?
Hans : ‘Vermogen vraagt aandacht. Precisie. 
Doorvragen. Luisteren. Ook naar wat u niet 
zegt. We willen weten wat u beweegt. 
Daarom draait vermogensmanagement 
van de Rabobank om uw persoonlijke 
Vermogensplan. Daarin berekenen we 
zorgvuldig hoeveel rendement u nodig 
heeft om uw doelen en ambities te kunnen 
realiseren, maar ook hoeveel risico dat 
met zich meebrengt. We geven inzicht 
in uw financiële mogelijkheden, zodat u 
weloverwogen keuzes kunt maken. Steeds 
opnieuw. Want een goed vermogensplan is 
nooit af.’

Wat is de beste keuze voor u als 
ondernemer én privé? 
Stephan: ‘Als ondernemer kunt u het 
groeiende vermogen in uw onderneming 
gebruiken voor privé doeleinden. 

Bijvoorbeeld voor uw pensioen, de 
financiering van uw woning of uw 
nalatenschap. Uw bedrijfsvermogen groeit 
en een gedeelte heeft u niet direct nodig 
voor de bedrijfsvoering. U kunt verder 
investeren in uw bedrijf of het vermogen 
eruit halen. Wat is de beste keuze voor u? 
Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.’ 
Hans voegt toe: ‘Als accountmanager 
inventariseer ik uw zakelijke en privé doelen. 
Dit biedt u meer overzicht. Uiteraard 
werken we hierin samen met uw adviseur 
bedrijven en onze beleggingsspecialisten. 
We creëren een heel specialistenteam 
om u heen, afhankelijk van uw wensen en 
doelen.’

Kiezen voor meerwaarde
Uw vermogen is meer dan een hoeveelheid 
geld; het vertelt een deel van uw persoon-
lijke geschiedenis. Ook wat u met uw ver-
mogen voor ogen heeft, is puur persoonlijk. 

Stephan: ‘Wij kijken samen met u hoe u uw 
wensen en ambities kunt realiseren. U kunt 
hiervoor kiezen uit verschillende mogelijk-
heden. U heeft misschien geen behoefte 
aan permanente begeleiding. Maar u wilt 
wel over bepaalde vraagstukken specialis-
tische kennis kunnen inschakelen op het 
moment dat u dat nodig vindt. Ook dat is 
mogelijk. Door het beheer van uw vermo-
gen aan ons over te laten, kunt u zich con-
centreren op de ándere belangrijke zaken in 
uw leven. Op dat wat uw leven meerwaar-
de geeft.’ 

Hans en Stephan sluiten af: ‘Uw vermogen 
is bij ons in goede handen. Wij gaan graag 
voor u aan het werk, om zo de rust te cre-
eren die u nodig heeft om onbezorgd van 
uw vermogen te genieten. Daar heeft u 
tenslotte hard voor gewerkt!’

Hans de Boer en Stephan Wennink zijn als ad-
viseur Private Banking werkzaam bij Rabobank 
Flevoland. Zij vertellen u graag meer over ver-
mogensmanagement bij Rabobank. 

Meer weten? Bel rechtstreeks met Hans (06-21576249) of Stephan (06-13056466). 
Zij informeren u graag over de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

Foto: Hans de Boer (links) 

en Stephan Wennink (rechts)
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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



winkel(vloer)aanbod niet verder uit te breiden en primair in te zetten 
op de kwaliteit van de bestaande structuren. Aangaande de wijken 
van Dronten: geen nieuwe winkelcentra. In Dronten-west en zuid 
elk één full service supermarkt, op de dorpen twee complementaire 
supermarkten. In Dronten centrum vier stuks, aangevuld met 
minimaal één discounter. 
Buiten de dorpscentra geen retail ontwikkelingen toestaan. Voor 
Biddinghuizen en Swifterbant wordt geadviseerd aandacht te 
schenken aan de parkeer en verkeerssituatie en aan de gevels/
uitstraling van de centra. Een kwaliteitsimpuls van de openbare 
ruimte (meer rustplaatsen, groen en betere verbindingen) is 
wenselijk.

Perifere detailhandel
Ook de perifere detailhandel komt uitgebreid aan bod. Om kort 
te gaan: het is nu te verspreid, er is te veel leegstand en het moet 
zich gaan concentreren op de locatie Businesszone Delta. Op 
langere termijn zouden sport en rijwielhandel richting Dronten 
Centrum moeten.
Leo: ‘Het is ingrijpend, over de volle breedte, verplaatsing  
van winkels, winkelruimte transformeren naar andere 
bestemmingen … maar ook een compact centrum waar veel 
te beleven valt, dat sfeer uitstraalt en een aanbod heeft waar 
iedereen tevreden mee kan zijn.’ 

Lobby
‘Wat DOES betreft: vanuit de reclamebelasting hebben we 
steeds gepoogd om het stadscentrum goed op de kaart te 
zetten. Maar dat is niet genoeg, we kunnen het niet alleen. Als 
de gemeente nu afhaakt, missen we de kans om het centrum 
vitaal te houden. Dat zijn scenario’s die je niet wilt. Maar die 
gedachte leeft eigenlijk niet. Wij hebben goede en positieve 
verwachtingen en bij de wethouder is zeker sprake van een 
ambitieuze wil.
En dit is pas de start, het is slechts een visie, maar laten 
we alsjeblieft voorkomen dat het een rapportje wordt 
dat in de la verdwijnt. Daarom blijven we lobbyen: 
het moet nu gebeuren. Daarom: Politiek, neem uw 
verantwoordelijkheid om aan de Retailvisie 2018 een 
stevig investeringsprogramma te koppelen.’

Uur van de waarheid 
voor Retailvisie 2018

Leo Hoksbergen, centrummanager Suydersee,
heeft namens de stichting DOES (Dronter
Ondernemersfonds Evenementen Suydersee)
zitting in de stuurgroep voor het opstellen van
de Retailvisie 2018.
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Deze visie, opvolger van de detailhandelsnota, werd begin september 
gepresenteerd en zal de komende maanden ingebed moeten worden 
in het beleid van de gemeente. Spannend detail: de gemeenteraad 
moet nog beslissen. Tot die tijd blijft DOES lobbyen. 

Het is inhoudelijk een ambitieus verhaal. Cru en kort gesteld is 
het nu aan de gemeente. Als die partij niet meewerkt, is er geen 
sprake van visie op de toekomst van de retail binnen de gemeente 
Dronten. De Retailvisie is opgesteld door BRO, een adviesbureau 
met als specialisme ‘leefbare ruimte’. Kern van de visie: Er 
is minder behoefte aan fysieke winkelruimte. Dit ontstaat 
door Internet aankopen, concurrentie in de regio (Zwolle en 
Harderwijk), leegstand en door de keuze van kwaliteit boven 
kwantiteit. Specifiek gegeven voor Dronten is ook nog eens 
de bovengemiddelde vergrijzing. Wil de leefbaarheid binnen 
onze gemeente behouden en versterkt worden, dan moeten 
er stappen ondernomen worden richting een compact, 
compleet en comfortabel stadscentrum met een optimale 
bereikbaarheid, goede (gratis) parkeervoorzieningen en een 
hoge gastvrijheid.

Stadscentrum
Leo Hoksbergen daarover: ‘We kunnen het niet alleen, 
er moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt. Door 
ondernemers, door vastgoedeigenaren, maar ook door 
de gemeente. Suydersee is bij de bouw afgestemd op 
een – te ambitieuze – groei van de gemeente. Het 
centrum is te groot … deze visie is een leidraad naar 
de toekomst, hoe het centrum compact(er) te maken 
en te houden. Hoe het centrum te beleven, maar 
ook te versterken. Misschien zijn sommige panden 
niet meer zo geschikt voor winkels; door inrichting 
of ligging. Opvallend is dat de stakeholders weinig 
verschillen van mening. Het wordt een kwestie van 
keuzes in investeringen. En daar moeten (financiële) 
instrumenten aan gekoppeld worden. Bijvoorbeeld 
een stimulering en verplaatsingsfonds.’

Dorpen
De Retailvisie gaat verder dan het stadscentrum; 
voor de dorpen wordt aanbevolen het 

Fotograaf: Sander van der Kolk, Bestpictures.nl
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Oktober
•  03 oktober – uitje OVDD
•  04 oktober –  businessborrel met bedrijfsbezoek bij Böhmer 

Project B.V.
•  24 oktober –  bezoek gevangenis met VNO-NCW (beperkte 

plaatsen beschikbaar)

November
• 01 november – businessborrel november
• 15 november – Vrijetijdscongres Flevoland

December
•  06 december –  businessborrel december met bekendmaking 

nominaties Verkiezing Onderneming van het Jaar
•  12 december – Ondernemersacademie
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Peter Dekker, voorzitter a.i.- peter@ovdd.nl
Hans Douma, secretaris - hans@ovdd.nl
Sieberen Sybesma, penningmeester - sieberen@ovdd.nl
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Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Edwin Helmantel - edwin@ovdd.nl
Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl
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Janke Bosma - communicatie@ovdd.nl

Secretariaat
Tineke Stuifzand - info@ovdd.nl
Telefoon: 06 - 82 96 59 70

Uitgever
PrintOnMedia bv.
De Redepassage 24, 8254 KD 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. 
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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
AA

M
 IN

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


