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Thuis in
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Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988
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4 Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers
4 Ook off market en gestructureerde verkooptrajecten

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180
De Bolder 2
Dronten
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

VERKOPEN

I

Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

VERHUREN

vsomakelaars.nl
info@vsomakelaars.nl

I

TAXEREN

Handel & Wandel is een uitgave van
OVDD en wordt gratis verspreid onder
alle ondernemers in de gemeente
Dronten. Verschijning: driemaal per jaar
in print in een oplage van 2.650 stuks.

Contact
OVDD | Handel & Wandel
Parksingel 61, 8256 GG Biddinghuizen
Telefoon: 06 - 82 69 59 70
info@ovdd.nl
www.ovdd.nl.
DAGELIJKS BESTUUR OVDD
Voorzitter
Martien Hermans
Vice-voorzitter
Peter Dekker
Secretaris
Hans Douma
Penningmeester
Sieberen Sybesma
Verenigingsmanagement
Tineke Stuifzand
info@ovdd.nl, www.ovdd.nl
Algemene bestuursleden
Henk Slump
Harry de Jong
Mark Hetsen
Edwin Helmantel
Greeke Robaard
SALES & ADVERTENTIES
Sieberen Sybesma, Sybit
adverteren@handelenwandel.info
Telefoon: 0321 - 33 27 26
REDACTIE
Hoofdredactie
Carien van der Marel
Van der Marel Producties
Eindredactie
Rudolph Posthumus
Conferant tekst en meer ...
Met medewerking van
Sieberen Sybesma, OVDD
Han Tissingh, Gemeente Dronten
Anja Muller
Jos van Dalfsen (gastblog)
Inzenden kopij
nieuwstips@handelenwandel.info

INHOUD

Jaargang 25
Nummer 1 | Maart 2019

5

Voorwoord Martien Hermans, voorzitter OVDD

6

Biron Grow Solutions: Verstand van zout

7

In het nieuws

		

12

De winnende ondernemingen van het jaar 2018
ontvouwen hun ondernemersstijl

14

Bol | Van Staveren: Vriendelijke concurrenten gaan samen verder

17

Onafhankelijkheid en tijd maken het verschil bij hoorpraktijk Hoor!

18

Vice-voorzitter OVDD: Dat vliegveld komt er!

		

21

Gastcolumn: Achtste landschapskunstwerk Flevoland
komt in de gemeente Dronten

22

Vanuit onze gemeente: Bouwen aan vertrouwen

24

Fotocollage: Terugblik op een spetterend OVDD nieuwsjaarsfeest

26

Een portret van familiebedrijf AVAQ

14

TRAFFIC MANAGEMENT
Janke Bosma
JAM Marketing
FOTOGRAFIE
Mischa Massink
Fotostudio Wierd
CONCEPT & DESIGN
Fransje Leering
FLINDER Reclamestudio

5

DRUKWERK & VERSPREIDING
PrintOnMedia bv

Handel & Wandel is een uitgave van OVDD. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van
OVDD. OVDD, redactie en de medewerkers van Handel &
Wandel zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook
als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met
het gebruik van deze uitgave. OVDD, redactie en medewerkers
zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke
mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.
Redactie heeft het recht om ingezonden materiaal zonder
kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Stelt u
geen prijs op het ontvangen van de Handel & Wandel, dan kunt
u dit doorgeven via info@ovdd.nl.

18

22

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

Projectontwikkeling
Woningbouw

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

Retail- en utiliteitsbouw

www.kapteinbouwgroep.nl

Bouwservice en -onderhoud

(Ver)bouw particulieren

VOORWOORD
MARTIEN HERMANS
VOORZITTER OVDD

We gaan hard aan de slag om op
een aantal belangrijke dossiers de
belangen van ondernemers te behartigen
Ik heb in mijn eerste maanden als

pakken van het verkeersknooppunt bij

nomische activiteit. Een wetmatigheid

voorzitter van de OVDD gemerkt dat het

Roggebot. Dat dit overlast zal veroor-

die zelfs in deze tijd van digitalisering,

enthousiasme onder ondernemers in

zaken mag duidelijk zijn, maar OVDD

automatisering en robotisering nog

Dronten groot is. Er wordt veel genet-

overlegt met provincie en gemeente om

steeds op gaat.

werkt en de OVDD is een vereniging die

de nadelige gevolgen voor ondernemers

dat op allerlei manieren faciliteert voor

zoveel mogelijk te beperken. Voorlichting

Tot slot, voor een goede en op de

haar leden. Een spetterend nieuwjaars-

over wat er wanneer staat te gebeuren

behoefte van leden inspelende belan-

feest, maandelijkse business borrels,

is wat ons betreft essentieel. Wij zullen

genbehartiging is het belangrijk dat wij

zomerfeest etc. Er zijn in 3 categorieën

daar in ieder geval voor pleiten in de

weten wat er leeft onder onze leden.

weer ondernemers van het jaar gekozen.

diverse overleggen en waar nodig zelf

Mijn oproep: laat u horen en laat u zien.

Ondernemers waar we met z’n allen

voorlichtingssessies organiseren.

Bezoek onze diverse netwerkbijeen-

trots op mogen zijn. Zij staan wat mij
betreft symbool voor jong ondernemerschap, vakmanschap en ondernemerschap en innovatief ondernemerschap.
Ik hoop dat deze bedrijven weer inspiratie geven aan nieuwe en bestaande
ondernemers om zich hier te vestigen

“Willen we onze dorpen leefbaar houden,
begint het met voldoende betaalbare
woningen in alle dorpen”

of door te groeien. De OVDD zal zich
inzetten om samen met stakeholders

Verder is de arbeidsmarkt een zorg voor

komsten en schiet bestuursleden aan

een goed en gezond vestigingsklimaat te

ons. Zoals gezegd in mijn nieuwjaarstoe-

als u iets heeft waarvan u vindt dat het

creëren in Dronten.

spraak gaan we in overleg met onder-

aandacht behoeft. Natuurlijk kunnen

wijsinstellingen om te bezien of we

wij niet al uw wensen realiseren, maar

Ook de komende periode zullen we

MBO 3 en 4 opleidingen terug kunnen

wanneer meerdere ondernemers met

hard voor u aan de slag gaan, om op een

halen naar Dronten. Belangrijk, omdat

dezelfde vraag komen, kunnen we er wel

aantal belangrijke dossiers de belangen

economische groei alleen mogelijk is

mee aan de slag. De vereniging is van

van ondernemers in Dronten te behar-

met een voldoende aanbod van gekwa-

ons allemaal en uw participatie is van

tigen. Een van deze belangen is bereik-

lificeerde mensen. Ook zullen we er voor

het grootste belang!

baarheid. De komende periode staan er

moeten zorgen dat deze mensen naast

belangrijke infrastructurele projecten op

goede scholing ook betaalbaar kunnen

de planning. Eén daarvan is het aan-

wonen. Niet alleen in Dronten, maar ook
in Biddinghuizen en Swifterbant. Willen
we onze dorpen leefbaar houden, begint
het met voldoende betaalbare woningen
in ALLE dorpen. Daar waar mensen
wonen, ontstaat bedrijvigheid en eco-

R EA G ER EN ? M AR T I EN @ OVDD.N L
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Biron Grow Solutions:

“Verstand
van zout”
De manier waarop wij werken ligt verankerd in
strenge protocollen. We hebben geïnvesteerd in extra
opslagruimte voor chemicaliën, waarmee de opslag
binnen het bedrijf op het hoogste niveau is gebracht.

6
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BIRON COVERSTORY

In 2005 begon Biron Grow Solutions in een bescheiden ruimte
aan de Fazantendreef. Wat er 14 jaar later op ‘west’ zou staan,
had eigenaar/directeur Arjen Postma nooit durven dromen: “Het
is een beetje groter geworden dan verwacht, maar nog steeds
leuk om te doen. Nu 30 man personeel, waarvan het merendeel
uit de gemeente Dronten komt. En we groeien.”
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

Biron is specialist in meststoffen en che-

melijk zouten) en leveren zo’n 700 ver-

micaliën. Voor nagenoeg elke toepassing

schillende producten af. Samengesteld

ontwikkelen zij meststoffen. “Veelal op

op de toepassing van klanten zoals

verzoek van klanten. Wij zijn goed in

distributiebedrijven. De verkoopargu-

het toevoegen van sporen-elementen

menten van onze klanten proberen

voor de plantvoeding. Dat gaat dan om

we zo goed mogelijk te vertalen in het

combinaties van meststoffen. En we

relatief kleine hoeveelheden stoffen

product. Voor elke leverancier stellen we

controleren continu de grondstoffen.

zoals zink, mangaan, aminozuren en

daarom een eigen productenlijn samen,

Stoffen die al lang verboden zijn, vind je

ijzer. Wij vermengen die vervolgens in de

compleet met uniek en herkenbaar label.

nog steeds. DDT, cadmium, arseen, lood,

meststoffen op basis van plantspecifieke

Via dat netwerk bedienen wij met name

we komen nog steeds residuen tegen. Uit

eigenschappen. Daarvoor beschikken we

de agrarische markt: tuinbouw, fruit-

sommige landen meer, andere minder.

niet alleen over de nodige kennis, maar

teelt, akkerbouw en melkveehouderij.

Voor inkoop kijk ik persoonlijk ook erg

ook over een eigen laboratorium en pro-

Er is geen gewas of we hebben er wat

naar de veevoedersector. Die is heel goed

ductieruimte,” aldus Arjen Postma.

voor, met name ook voor kasteelt zoals

georganiseerd, en wat zij niet inkopen,

tomaten, paprika’s, komkommers en

koop ik zeker niet.”

Expansie

aubergines. En voor bloemen, bijvoor-

Anno 2005 weet het kersverse bedrijf

beeld rozen.”

In eigen hand
Biron heeft alles in eigen hand: inkoop,

Biron al snel een belangrijk aandeel
in haar markt te veroveren. De vraag

Hoge eisen

het mengen, verdunnen, verpakken,

groeit, er is meer ruimte nodig. En meer,

De producten van Biron moeten aan

labelen, ontwikkeling en controle.

nog meer, en … “Hou op, we zaten op

de hoogste eisen voldoen. “Puntje van

Logisch gevolg voor een bedrijf dat

een bepaald moment in 9 verschil-

extra aandacht, milieu en bedrijfshy-

continu op zoek is naar nieuwe pro-

lende panden en het was nog steeds

giëne zit in onze genen, is bijna een

ducten. “We hebben nu ook een lijn

te krap. Toen kwam gelukkig het pand

tweede natuur. De manier waarop

schoonmaakmiddelen. De nieuwste

van Bangma (die naar de Poort ging

wij werken ligt verankerd in strenge

ontwikkeling op dat gebied is een

verhuizen) in beeld, dat zou voor ons

protocollen. We hebben geïnvesteerd in

geurloze reiniger en een reiniger die

de mogelijkheid zijn om alles weer bij

extra opslagruimte voor chemicaliën,

naar citroen ruikt.” Arjen zegt het nog

elkaar te brengen onder één dak. In 2016

waarmee de opslag binnen het bedrijf

eens: we hebben verstand van zout …

hebben we dat pand gekocht, verbouwd

op het hoogste niveau is gebracht. We

en warempel, op een van de vele pallets

en met 3000 meter uitgebreid. In sep-

beschikken over een eigen laboratorium

staan de emmertjes strooizout.

tember 2017 werd de productie overge-

waar we constant zoeken naar nieuwe

bracht en in februari 2018 de kantoren.
In juli 2018 was alles compleet. We
kunnen de groei de komende jaren wel
aan. Het zal wel een keer weer een beetje
krimpen, maar dat is ondernemen, Op
dit moment is het absoluut groei.”

Klant specifiek
“Juist het klant-specifieke deel is onze
kracht: maatwerk. We werken met zo’n

Profiel
Arjen Postma
Arjen Postma volgde zijn opleidingen in Dronten aan de Agrarische
hogeschool. Hij kwam en bleef. Ging aan de slag in de kunstmest/
chemiehandel. Had het nadrukkelijke gevoel het beter te kunnen dan
de bestaande bedrijven. Bewijst dat met Biron. Levert aan zo’n 80
internationale bedrijven, met name distributeurs.

280 verschillende grondstoffen (voorna-
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OVDD
SCHUIFT AAN
Eén van de belangrijkste taken van de OVDD is belangenbehartiging. Als ondernemersvereniging proberen wij zo goed
mogelijk op te komen voor de belangen van onze leden.
Vanuit het bestuur van OVDD wordt deelgenomen aan diverse
gesprekstafels en er wordt meegepraat over veel onderwerpen.
Zo zijn er de SEA groepen in de Gemeente Dronten waarin OVDD
vertegenwoordigd is. Daarnaast is er op actuele dossiers een

Nieuwe leden OVDD
DRONTEN
dTLS. Online Marketing
Rianne Jacobs-Schouten
Welkoop Dronten
Henk van der Vegt

Praeludium Advies
Evert de Graaf
Werkloodz Innovatief uitzendbureau
Marcel Hanswijk
VakantieXperts Jeannet Spaltman
Jeannet Spaltman

Brouwerij Artemis
Theo Hogendoorn

BIDDINGHUIZEN

IGOFIT
Frank Akkermans

Broekhuis Styling / De Stijlgroep
Francisca Broekhuis

Xale Financiële Dienstverlening
Peter Boer

dossierhouder. Actuele dossiers zijn bijvoorbeeld de retailvisie,
Lelystad Airport, infrastructuur (zoals knooppunt Roggebot), Floriade.
Tweemaandelijks is er een bestuurlijk overleg met de wethouder van
economische zaken. De voorzitter van OVDD heeft zitting in het
algemeen bestuur van VNO-NCW Midden.

Nieuwe stijl
Handel & Wandel

UW MENING TELT

Zoals u wellicht al heeft opgemerkt:

In 2019 wil OVDD een lijst samenstellen met punten die leven onder

de Handel & Wandel heeft een

ondernemers. U als ondernemer kan hieraan bijdragen door online

nieuwe lay-out en bladformule

een formulier in te vullen op de website van OVDD. Wat ervaart u

gekregen. De nieuwe look is

als belemmering, waar ligt u van wakker en waar ziet u kansen? Wij

het werk van een enthousiast

houden u op de hoogte van de uitkomsten en de uiteindelijke TOP10

team dat voor een periode

die hieruit voortvloeit. Ga naar: www.ovdd.nl/ledenpeiling-ovdd.

van drie jaar de productie van
het blad voor haar rekening zal nemen.
Al langere tijd was het de wens van de OVDD om met nog meer
ondernemers dan voorheen Handel & Wandel te maken. De OVDD

Visit
Flevoland

wil samenwerking altijd bevorderen, óók bij het samenstellen van
het ledenmagazine. Het contract met PrintOnMedia liep ten einde,
zodat de OVDD deze wens kon gaan waarmaken. De ondernemers binnen het nieuwe team brengen ieder hun eigen expertise
in: van organisatie tot copywriting en van acquisitie tot fotografie.
De nieuwe bladformule geeft onder meer een duidelijke richting

Visit Flevoland is sinds 15 november 2018

aan voor de uitstraling en invulling van het blad. De blik is ruimer

de nieuwe naam van de destinatiemarketing

geworden: zo kan bijvoorbeeld nieuws van niet-leden voortaan

organisatie voor de vrijetijdssector in het

ook een plek krijgen op de nieuwspagina’s. De redactie wil een

gebied Flevoland.

blad maken dat:

Vanwege een re-branding van het merk Flevoland

• informeert, inspireert en uitdaagt door zakelijke informatie te delen

en een verbreding van de sector was de benaming

• de verbinding tussen ondernemers en ondernemingen bevordert

‘Toerisme’ niet meer toereikend. “Flevoland als gebied

• actueel is en trendvolgend.

is van ons allemaal. We bouwen samen met ondernemers en organisaties in de sector vanuit dezelfde iden-

SAMENSTELLING TEAM HANDEL & WANDEL

titeit aan de branding van Flevoland. Dit doen we door

Hoofredactie: Carien van der Marel, Van der Marel Producties

brandmanagement, promotie en het delen van kennis,”

Eindredactie: Rudolph Posthumus, Conferant

aldus de organisatie. Voor ondernemers

Concept & design: Fransje Leering, FLINDER Reclamestudio

is er een speciale pagina met informatie:

Trafﬁc: Janke Bosma, JAM marketing

www.visitﬂevoland.nl/nl/wij/ondernemers

Fotograﬁe: Mischa Massink, Fotostudio Wierd
Sales: Sieberen Sybesma, Sybit Software op Maat
Drukwerk & verspreiding: Martijn Hörich, PrintOnMedia

8

HANDEL & WANDEL 1 | 2019

HET NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda
APRIL
4 april

OVDD Bestuursvergadering

4 april

OVDD bedrijfsbezoek bij ACP International

12 april

Flevopenningen Gala

12 april

Bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten

MEI

Regio Zwolle
Connect

2 mei

OVDD businessborrel bij Beachclub NU

Naast OVDD zijn er voor ondernemers veel plat-

2 mei

OVDD bestuursvergadering

forms in de regio om zich bij aan te sluiten. Eén

21 mei

OVDD Algemene Ledenvergadering

hiervan is www.regiozwolleconnect.nl. Ook OVDD is

27 mei

Buren ontmoeten Buren Biddinghuizen

te vinden op dit platform onder ‘groepen’. Deze community

JUNI

is voor ambitieuze en actieve ondernemers die verbonden

6 juni

OVDD Bestuursvergadering

zijn aan de regio Zwolle. Er is de mogelijkheid om uitda-

6 juni

Bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten

gingen en successen te delen, met als doel om te groeien
en van elkaar te leren. “Daarbij draait het om kennis en
kunde en de wetenschap dat we er niet alleen voor staan”,
valt in de informatie te lezen. Een profiel aanmaken is

IGOFIT opent
vestiging Dronten
IGOFIT, personal training en leefstijl
studio, heeft een nieuwe vestiging
geopend aan de Educalaan in Dronten.

eenvoudig, waarna er aangemeld kan worden voor de
groep van OVDD.

Nieuw interieur Bruining:

Frank Akkermans gaat de vestiging runnen. IGOFIT biedt eigen

“We willen meer dan alleen
stalen laten zien”

gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s. Volgens IGOFIT kunnen

Het interieur van Bruining Vloeren & Ramen aan de Dieze

klanten veel meer uit zichzelf halen, zowel in hun privéleven als in

in Dronten heeft een make-over ondergaan: sfeer voert

hun werk. IGOFIT Business is speciaal ontwikkeld voor bevorde-

nu de boventoon. Mede-eigenaar Carina Schaft: “Luxaflex

ring van gezonde en vitale medewerkers. Thema’s zijn onder meer

kwam met een nieuwe shop-in-shop presentatie, dat was

Slapen & Werk, Less Stress en Get Ready4Work.

voor ons een mooie aanleiding om de hele zaak opnieuw in te

Het bedrijf heeft ook studio’s in
Emmeloord en Grou.

richten. We willen meer dan alleen stalen laten zien, sfeer voert
de boventoon. Met de nieuwe indeling maken we duidelijk
onderscheid tussen vloeren en raamdecoratie. Ook hebben
we een aantal nieuwe producten toegevoegd, zoals Luxaflex in
combinatie met Google home (mini).”

Van Baal 2.0
en Team HBc
samen verder
Kees (C.F.A.) van Baal is als adviseur toegevoegd aan
administratiekantoor Team HBc. De cliëntbestanden van
beide kantoren zijn samengevoegd. Op deze wijze wil Team
HBc een betere dienstverlening bewerkstelligen. “De toekomst
vraagt een andere werkwijze van dienstverleners binnen de
administratieve sector. Met het samengaan kunnen wij automatisering beter en efficiënter inrichten”, zegt Marja van de Haar van Team
HBc. Team Hbc wordt, naast Marja, gerund door Peter van Bussel.
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Waarom OVDD kritisch is over de komst
van Lidl naar Dronten West
In 2015 heeft Lidl bij de gemeente

heeft vervolgens ingestemd met verkoop

een extra supermarkt in Dronten West de

een verzoek tot vestiging in Dronten

van de grond. In 2017 en 2018 heeft OVDD

leefbaarheid en het ondernemersklimaat

West ingediend. In het proces rondom

het proces nauwlettend gevolgd. Tevens is

van met name Swifterbant en Biddinghuizen

het al dan niet vestigen van een grote

OVDD betrokken geweest bij de totstandko-

gaat aantasten. Daarnaast is er zorg over de

discounter in Dronten West is OVDD

ming van de nieuwe retailvisie. De uitkom-

ondernemers in winkelcentrum Suydersee

vanaf het begin kritisch geweest.

sten van dit onderzoek worden door OVDD

vanwege de aanzuigende werking van de

onderschreven, de conclusie is dat er géén

komst van Lidl.

Er zijn vanaf voorjaar 2016 door OVDD

ruimte is voor uitbreiding van het aantal

al vraagtekens gezet bij deze uitbreiding,

vierkante meters winkeloppervlakte in de

De gemeenteraad heeft inmiddels een

onder andere via het tweemaandelijks

gemeente Dronten.

besluit genomen, waarin de vestiging van

bestuurlijk overleg. Er is vanaf het begin

Lidl in Dronten West bekrachtigd is. OVDD

gevraagd om onafhankelijk onderzoek

De vestiging van een nieuwe supermarkt

zal vanuit haar rol als belangenbehartiger

rondom het nieuw te formuleren beleid met

is hierin niet meegenomen. Vervolgens

voor ondernemers de komende periode

betrekking tot de nieuwe retailvisie. In 2016

is er een passage toegevoegd aan het

actief mee blijven denken over de invulling

is door de gemeenteraad reeds besloten

rapport met betrekking tot de komst van

van de actieplannen Vitale winkelcentra.

de grond in Dronten West te verkopen aan

een Lidl in Dronten-West. OVDD heeft

een projectontwikkelaar. In december 2016

middels gesprekken met de fracties en

Brieven aan de gemeenteraad leest u via:

was er een unaniem besluit in de commis-

inspraak in de gemeenteraad gedeeld wat

www.ovdd.nl/sociaal-economische-agenda/

sievergadering aangaande de mogelijke

haar bezwaren zijn. OVDD is en blijft van

Reageren? info@ovdd.nl

komst van Lidl naar Dronten West. De raad

mening dat de komst van een vestiging van

OOK DATABASE VOOR FAIRTRADE
Dronten is een fairtrade gemeente. Dit betekent dat de gemeente zich
extra inzet voor eerlijke handel. Binnen de gemeente zijn diverse winkels
en horeca-vestigingen die fairtrade producten aanbieden. Samen vergroten
zij de vraag naar en het aanbod van fairtrade in onze gemeente. Naast het
stimuleren van de verkoop deze producten is er ook extra aandacht voor
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het doel van de werkgroep met betrekking

meer ondernemers het aandurven om met

bezig te zijn. Deze lijst willen we verder

tot ‘MVO’ is om een netwerk van organi-

MVO aan de slag te gaan binnen de eigen

uitbreiden. Daarnaast willen we uw tips en

saties binnen de Gemeente Dronten op te

organisatie. Daarnaast willen we hiermee

adviezen meenemen om dit bestand verder

bouwen. De werkgroep ziet dat vele onder-

ook een mogelijkheid geven elkaar beter

vorm te geven en te kijken wat we nog meer

nemers in Dronten initiatieven ontplooien op

te vinden en te ontmoeten als het gaat om

kunnen doen om een duurzaam netwerk

het gebied van maatschappelijk verant-

bepaalde MVO-vraagstukken. We willen

op te zetten. Uw inbreng is dus van groot

woord ondernemen. Maar dat is naar onze

juist op lokaal niveau de kansen en moge-

belang.

mening nog bij te weinig inwoners bekend.

lijkheden aangrijpen.

Voor meer informatie:

We willen daarom deze inspirators een

Om dit netwerk vorm te geven heeft de

Sonja de Vries, sonja.de.vries@dronten.nl.

groter platform bieden en een extra impuls

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade een

Meer informatie over de werkgroep fairtrade

geven. Op deze manier is het de bedoeling

database opgezet met gegevens van

en duurzaamheid is te vinden via

dat er een vliegwiel-effect gaat optreden en

bedrijven in Dronten die aangeven met MVO

www.dronterland.nl/ondernemen.
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De gelukkige prijswinnaars. V.l.n.r. Nathalie Minkman, Hester Schelhaas (Carpe Diem Makelaardij), Gert-Jan van Tilburg,
Ton van der Giessen (Kunststof Recycling Van Werven), Michiel, Koene en Anja Tietema (Tietema’s Bakkerij)

Remko Bosma van Wouda Installatietechniek
maakt een van de prijswinnaars bekend.

Robert Elshof van Elshof Organic Fruit en presentatrice
Hadassah de Boer bouwen de spanning op.

Goed gevulde theaterzaal
van de Meerpaal in Dronten.

BEKROOND DOSSIER

De drie prijswinnaars ontvouwen hun ondernemersstijl

Ondernemingen van het Jaar 2018
Tijdens het drukbezochte OVDD Nieuwjaarsfeest op de eerste zaterdag in januari heeft Kunststof Recycling Van
Werven bv de prijs TOP Onderneming van het Jaar in ontvangst genomen. Het bedrijf vertegenwoordigt hiermee
de gemeente Dronten bij de jaarlijkse Flevopenningen op 12 april as. in Marknesse. Tietema’s Bakkerij sleept de
prijs Detaillist van het Jaar in de wacht en Carpe Diem Makelaardij is Talent van het Jaar. Waarom doen deze
ondernemers wat zij doen?

Michiel Tietema
Tietema’s Bakkerij

Hester Schelhaas
Carpe Diem Makelaardij

DETAILLIST VAN HET JAAR

TALENT VAN HET JAAR

Ton van der Giessen
Kunststof Recycling
Van Werven
ONDERNEMING VAN HET JAAR

Aan wie wil je de prijs opdragen?

Een bedrijf kopen en direct een

Waarom is deze prijs een kroon

“Als ik terugkijk op de afgelopen jaren

prijs winnen, hoe doe je dat?

op uw werk?

en bedenk wat mijn opa en ouders

“1 December vorig jaar heb ik het bedrijf

“De reacties die wij vanuit de politiek

hebben neergezet, dan heb ik daar ont-

van Nathalie Minkman overgenomen

hebben gekregen na het behalen van de

zettend veel waardering voor. Zij hebben

en tegelijk kwam de vraag: willen jullie

titel zie ik als erkenning van volhardend

zich geprofileerd als ambachtelijke

je nomineren? Ik dacht: áls we winnen

ondernemerschap. Wij blijven geloven

bakkers, zich gevestigd in drie kernen

dan is dat een mooie opsteker. Ik kom

in een circulaire toekomst en een ren-

en de ontwikkeling doorgemaakt van

uit een ondernemersgezin. Mijn vader

dabel business model. Ruim vier jaar

venten naar winkels. Daarnaast hebben

had een technisch tekenbureau en drie

hebben wij gewerkt aan het proces om

zij het gezin draaiend gehouden, het vak

van mijn vier broers runnen een eigen

van harde plastics een nieuw eindpro-

doorgegeven én zich maatschappelijk

bedrijf. Twee jaar geleden ben ik als

duct te maken. Pas in 2010 hadden wij

betrokken getoond door serviceclubs

kandidaat register makelaar/taxateur

de receptuur onder de knie. De huidige

en lokale politiek. Ik weet niet of ik dat

bij Carpe Diem in dienst gekomen en

belangstelling in de markt hadden wij

allemaal zou kunnen!”

wilde eerst het vak leren. Voor het eind

toen niet durven dromen. De medewer-

van dit jaar hoop ik register makelaar/

kers van het eerste uur zijn voor mij

Wie of wat is jouw zakelijke

taxateur te zijn. Wij zijn geen traditio-

altijd een grote inspiratiebron geweest.”

inspiratiebron?

nele makelaar met een kantoor en een

“Voor mijn bakkers en detailhandel

balie. Wij hebben een vestiging annex

Wat zijn uw verwachtingen

opleiding heb ik een aantal jaren bij

woonwinkel waar mensen kunnen

van het Flevopenningen

Athlon Car Lease gewerkt en daar

snuffelen en workshops kunnen volgen

Ondernemersevent op 12 april

samengewerkt met een zeer bevlogen

bij een stukadoor of stylist. Mijn man is

in Marknesse?

manager. Hij heeft me geleerd dat je

hypotheekspecialist en ontvangt hier

“De jury van Onderneming van het Jaar

niet alleen door opleiding en werkerva-

ook zijn klanten. Misschien komt er nog

heeft goed gezien dat wij niet alleen

ring, maar ook door je gezonde verstand

een verzekeraar bij.”

een markteconomie neerzetten, maar

te gebruiken, ver kunt komen. Mede

ook een waarde-economie creëren, met

door hem is mijn ondernemerschap

Wat is jouw gouden tip? Hoe word

andere woorden: welke toegevoegde

aangewakkerd en op zijn aanraden heb

je Talent van het Jaar 2019?

waarde lever je? In 2011 hebben wij een

ik het boek Baanbrekend succes gelezen.

“Focus op je doel. Mijn hoofdzaak is de

Flevopenning gewonnen in de categorie

Het heeft me enorm geholpen om de

makelaardij - ik wil een top makelaar

Innovatie. Ik hoop dat de jury van de

bedrijfsovername goed voor te bereiden.

zijn - de rest is extra. Er moet positief

Flevopenningen de waarde-economie

Ik ben nog jong en ontwikkel mezelf

over je worden gepraat. Ondernemen is

waar wij voor staan ook weet te waar-

elke dag.”

een emotionele achtbaan, maar ga bij

deren. De verwachtingen zijn hoogge-

tegenslagen alsjeblieft door.”

spannen.”
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BOL | VAN STAVEREN:

Vriendelijke concurrenten
samen verder

“De gewone ‘gebruiker’ merkt er eigenlijk niets

Eerst even de koe bij de horens vatten: in dit artikel gaat

van, behalve dan dat er nu mooie geel/blauwe

het over de brandstof en groothandel. Retailpunten, Bol

tankwagens met nieuwe logo’s rondrijden voor
de bevoorrading. En daar blijft het ook bij. Als
brandstofhandel/groothandel richten we ons op
de verkoop aan en bevoorrading van loonwerkers,
agrariërs, transport- en garagebedrijven, tanksta-

SuperTank en de tankstations van Van Staveren worden
in hun oorspronkelijke staat voortgezet. “Dat is inderdaad niet voor iedereen duidelijk, het levert met name
onder consumenten vragen op, die verwachten blijkbaar
toch veranderingen aan de pomp”, aldus Hulzinga.

tions, infra bedrijven en de industrie. En dat doen

Samen

we in Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe,

Bol en Van Staveren, twee familiebedrijven met als

Overijssel en Gelderland.” We zijn op bezoek bij
Jan Sipke Hulzinga, kersvers directeur van
Bol | Van Staveren.
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

fysieke scheiding letterlijk de Ketelbrug. Sinds decennia
elkaars vriendelijke concurrent en sinds dit jaar samen
verder. Samen bouwen aan de toekomst, samen sterker;
de concurrentie aangaan met de grootsten in het land.
Door de samenvoeging is Bol | Van Staveren overigens
uitgegroeid tot een van de grotere bedrijven op dit
gebied. “Het ‘waarom’ is niet zo moeilijk. Er komt andere

14
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BOL / VAN STAVEREN ACHTERGROND
energie, dat is een feit. Vraag is: wat gaan wij daar in en mee
doen? Een bedrijf met slagkracht kan er tijd en energie in
stoppen. Daarom dus Bol | Van Staveren, samen vormen we een
bedrijf met (veel) slagkracht en horen tot de grotere brandstofhandelaren van het land; met bijbehorende connecties, netwerken etc. Door onze schaalgrootte zijn we nu interessant voor
Het is een utopie om het zelf te doen, het is puur een kwestie
er voor te zorgen dat je bent/blijft aangesloten bij de juiste partijen. Kennis en schaalgrootte zijn ongekend belangrijk.”

Kennis

Harm v.d. Kolk

andere partijen, ook voor leveranciers als Shell, BP, en anderen.

Jan Sipke: “In Flevoland is veel kennis voorhanden. Dat moeten
we uitbuiten. De provincie stimuleert het. Al die kennis komt
los, we kunnen nu al via wind waterstof maken. Kijk hoeveel

met vooral veel respect voor elkaar. Dat heb ik ook gemerkt

windenergie we hier leveren, dan moeten we daar een rol in

in de samenvoeging, weinig problemen, er voor gaan, elkaar

kunnen spelen. Maar ook biogas en windenergie op zich bieden

respecteren en samen verder.” Jan Sipke kent beide organisaties

volop mogelijkheden. Niemand weet nog wat het wordt en toch

vanuit meerdere invalshoeken. Hij trad in 1996 in dienst bij Van

willen wij er klaar voor zijn.” Persoonlijk verwacht Hulzinga dat

Staveren, maakte een uitstapje naar onder meer Texaco, BP en

met name waterstof een belangrijke rol gaat spelen, hij heeft

Gulf, en komt in 2018 terecht in de Bol-gelederen. Eind dat jaar

ook veel tijd in het opdoen van kennis rond waterstofinstal-

wordt hij benoemd als directeur van Bol | Van Staveren. “Het is

laties gestoken. “Elektrisch is in mijn visie een tussenstation.

als thuiskomen, ik ken de mentaliteit, de klanten, en ik heb ook

Nieuwe variant op de diesel? Gaat komen, maar is ook een

dat DNA.”

tussenoplossing. Het is allemaal wel schoner, maar de CO2 die
vrijkomt bij de productie van de brandstof of de aanpassing die

Nu verder

gebruik van de brandstof mogelijk maakt (bijvoorbeeld accu’s)

Dankzij het samengaan van de bedrijven op het gebied van

wordt vergeten. Maar het een of het ander, wie nu kennis mist,

brandstof, smeerolie, SuperGaz, installaties van eigen instal-

is gedoemd te verdwijnen, niets doen is geen optie.”

latiebedrijf BG techniek en Gascentrum Noord Nederland
(vestiging in Grouw, gespecialiseerd in flessengas) kan men nu

Geschiedenis

beschikken over een professionele binnendienst en de techni-

Bol en Van Staveren hebben een lange geschiedenis in Flevo-

sche kennis. “Bovendien kunnen we de klant gelijk bedienen,

land. Wim Bol was ooit in dienst bij Van Staveren en begon bij

de expertises van beide bedrijven vulden elkaar perfect aan.

het droogvallen van Oostelijk Flevoland voor zichzelf. Zonder

We moeten de klant meenemen in de transitie; prikkelen van

concurrenten in negatieve zin te worden, er is altijd veel respect

‘die kant moet het opgaan’. We moeten ook best nog veel leren,

voor elkaar geweest. Het zijn allebei familiebedrijven, dat is het

maar dat moet wel lukken, vooral ook met het klankbord van

DNA. “Dat betekent dat alle mensen heel betrokken en ver-

de Raad van Commissarissen (o.a. Lammert Van Ommen en

antwoordelijk zijn. Zeg maar de pioniers en poldermentaliteit,

Nico van Staveren). Het hoofdkantoor is gevestigd in Dronten.
Simpel: dat gaat om ruimte.”

Automatiseren
“De toekomst? Een oliehandel blijven, klanten adviseren, ze
helpen een richting te kiezen. Het is ook groeien of het slimmer
doen, anders kijken naar het logistieke proces, de synergie,
plansystemen. Dat is waar we nu druk mee bezig zijn, via telemetrie in de tank van de boer kunnen kijken en zo voorkomen
dat hij droog komt te staan. Verhogen van het voorspellend
vermogen en daarmee calamiteiten voorkomen. En bij dat alles:
ik wil in ieder geval geen mensen kwijt. We hebben 35 man aan
het werk, 75% op straat, de rest op kantoor. Zelf ben ik de halve
dag op pad, onder de klanten, horen wat er gebeurt, de andere
helft binnen. En thuis eten, daar hebben de kinderen recht op.”
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WET

Advocaten
Mediators

Want

een professional
adviseert beter

Daarom ...

www.wet-advocaten.nl
T: (0527) 684501
(0321) 315554
(0514) 745030

Sterk van start?
Maak een afspraak.
Ik help jou graag verder met het realiseren van jouw
plannen. Bel mij op (0320) 292 600.

www.rabobank.nl/flevoland
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Martine van de Moesdijk doet wat de ‘grote jongens’
ook doen. Met dat verschil dat ze onafhankelijk is en
bereid is er meer tijd in te steken. Over kwaliteit doet
ze geen uitspraken: dat is aan de klant. Aan huis, in
een nette ruimte voorzien van alle meetapparatuur
en een stiltecabine, vind je Hoor! De rust komt je
tegemoet. En dat is precies de bedoeling, ver weg
van verkeersgeluid, winkelend publiek, straatmuziek
en andere afleidende geluiden.
DOOR RUDOLPH POSTHUMUS

Onafhankelijkheid
en tijd maken het verschil
Serieuze hoorzorg

Equalizer

vaak ook sneller ‘uitgeregeld’. Die periode

Martine van de Moesdijk runt die hoorprak-

De apparaten worden op tafel uitgestald,

is puzzelen, soms ook van merk wisselen

tijk en begeeft zich daarmee in een wereld

het is bijna een museale collectie, variërend

(voor mij extra reden om merkonafhanke-

van vele concurrenten, ‘tv-aanbiedingen’

van de bekende ‘achter het oor’ kastjes

lijkheid te zijn). En ook via mij is vergoeding

en elkaar beschimpende ketens. “En toch

tot en met minuscuul kleine apparaatjes

mogelijk, dat bespreken we vooraf, geen

weet ik dat ik daar bovenuit steek. Niet

die je bijna van GPS moet voorzien om

verrassingen.”

met aanbiedingen, niet met contracten

ze terug te vinden. Verschillende merken,

met leveranciers of zorgverleners, niet met

diverse uitvoeringen. Daarin maakt ze het

Toekomst

snelle afspraken, niet met beperkende

verschil. Hoor! is niet merkgebonden, heeft

Martine voorziet een goede toekomst voor

regels. Maar met serieuze hoorzorg, veel tijd

geen contracten met leveranciers noch

haar bedrijf, opvallend genoeg juist door

voor de klant, veel inbreng door de klant en

met zorgverzekeraars. “In overleg met de

internet. “Via internet - zelf dokteren - is

daardoor met een optimaal resultaat voor

klant bestel ik verschillende toestellen, want

de klant, technisch gezien, tot veel meer in

de klant. Weet je, ik ben een vakvrouw, het

de klankwens en ook de oplossing blijft

staat. Binnen nu en tien jaar ontstaat er echt

gaat om een oplossing. En als het even kan

persoonlijk, net als de vorm van het appa-

een vorm van automatisering, waardoor

de beste oplossing voor de klant.” Toch een

raat. Ik meet overigens ook wat er uit het

een klant al zelf een standaardoplossing op

restrictie? “Helaas wel, ik ben geen baas

hoortoestel komt, het oor in. Dat is super,

internet kan kopen. Maar bij echte klachten

over de portemonnee van de klant.”

want dat is de realiteit, dat is ook bij geen

of veel (bijzondere) wensen blijf ik nodig.

mens gelijk, er is geen standaard instel-

Dan komt de kritische bewuste klant, die

KNO of Hoor!

ling. Vervolgens kan ik, zie het maar als

vaak niet uitkomt met een standaardoplos-

“Een hooronderzoek begint met een goed

een soort equalizer, het toestel aanpassen

sing. Dat is voor mij ook de interessante

gesprek, en een verslag op papier, want er

aan de persoonlijke wensen. Hoe goed? In

groep, want dat is maatwerk, mijn vak. En

is tenslotte sprake van slechthorendheid.

een simpel toestel kunnen we 6 kanaaltjes

de klantenkring verjongt, onder andere

Om die reden vind ik het ook prettig, zelfs

regelen, in een uitvoerig toestel tussen de

doordat de apparatuur er beter uitziet, maar

noodzakelijk, dat er een tweede persoon

24 tot wel 64.”

ook door de techniek die er in de apparaten

meekomt bij dit gesprek. Vervolgens meet

kan huizen, zoals bijvoorbeeld valdetectie,

ik in de geluidsdichte cabine of er sprake is

Drie maanden

omgevingsdetectie, streamen van geluid(-

van gehoorschade en in welke mate. Naar

Daarna volgt drie maanden proeftijd. “In die

muziek), telefoon en zelfs locatie. En de

aanleiding van dat onderzoek beslis ik of

tijd moet ik alles regelen. Die tijd is ook het

eerste hoortoestellen zijn er al met ‘live

iemand door mij geholpen kan worden of

grote verschil met veel ketens, ik wil die tijd

translation’.”

zich bij een KNO arts moet vervoegen. Ik

ten volste benutten, ketens willen zo snel

volg daarin het protocol van de gezond-

mogelijk klaar zijn. Zij zijn door hun afhan-

heidszorg.”

kelijkheid van verzekeringen en/of merken
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Peter Dekker:

“Dat vliegveld
komt er”
Later dit jaar neemt Peter Dekker afscheid als
vice-voorzitter en lid van het OVDD bestuur. Hoe heeft
hij de afgelopen acht jaar het verschil willen maken?

18
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DE GOEDE ZAAK OVDD

Later dit jaar neemt Peter Dekker afscheid als
vice-voorzitter en lid van het OVDD bestuur.
In mei 2011 wordt hij door Herman Vermeer
gevraagd om bestuurslid te worden met als
aandachtsgebied juridische zaken. Hij doet
direct een voorstel om het huishoudelijk reglement aan te passen, zodat bestuurders niet
meer ‘oneindig’ bestuurslid kunnen blijven,
maar voor een periode van twee keer vier jaar.
Hoe heeft hij de afgelopen acht jaar het verschil
willen maken?
DOOR CARIEN VAN DER MAREL

In 2013 publiceert Koos in ’t Hout in

dat kun je aan de eigenaar van At Sea

De veiligheid op de bedrijventerreinen

Handel & Wandel zijn brief aan de

aan het Drontermeer toch niet ver-

heeft ruim aandacht gekregen. Een

kersverse voorzitter, Hester Vroegop.

kopen?”

aantal terreinen is ‘schoon, heel en veilig’

Hij schrijft: (…) ‘Je weet natuurlijk dat de

gemaakt en we hebben het keurmerk

OVDD uiteindelijk ván de leden is. Dus

Behartiging van belangen van onder-

Veilig ondernemen Poort van Dronten

maakt een bestuur beleid op basis van

nemers op het gebied van vestigingskli-

geïntroduceerd. Maar we zijn er nog lang

de wensen die de leden hebben, niet op

maat, bereikbaarheid en woonklimaat is

niet. Dat vliegveld moet er komen, daar

basis wat ze zelf denken dat goed voor

altijd een van de belangrijkste pijlers van

blijf ik me – als lid van de OVDD – de

de leden is. Weet jij trouwens al wát de

de OVDD geweest. Wat heeft Peter Dekker

komende tijd hard voor maken.”

standpunten van de OVDD zijn? Weet jij

namens de OVDD de afgelopen jaren

wat OVDD concreet van Lelystad Airport

verder willen bijdragen?

vindt? En van Roggebotsluis? (…)’
Peter Dekker: “Koos legt de vinger op
de zere plek. Tijdens mijn bestuursperiode heb ik me namens de OVDD actief
bezig gehouden met Lelystad Airport en
Roggebotsluis. We zitten aan tafel, we

“Er vliegt nog steeds geen vliegtuig en er ligt
nog steeds geen nieuwe brug. Ik vind dit niet
uit te leggen aan de burger”

praten mee, er wordt – soms – naar ons
geluisterd, dat wel, maar deze dossiers

Peter Dekker: “De periodieke overleggen

spelen sinds 2011, dat is intussen langer

met wethouders en beleidsmedewerkers

dan acht jaar (!). Er vliegt nog steeds

zijn absoluut constructief. Je ziet daar

geen vliegtuig en er ligt nog steeds geen

ook echt iets gebeuren; de gemeente

nieuwe brug. De Hanzeweg is niet breder

Dronten en de OVDD staan met elkaar

Peter Dekker

getekend. Ik vind dit niet uit te leggen

in verbinding. Dit is een grote plus.

Peter Dekker is bijna veertig jaar verbonden

aan de burger. Budgetten zijn tot en met

We hebben de Sociaal Economische

geweest aan De Jong & Laan en haar

2030 vergeven. Ik zou tegen provincie

Agenda in het leven geroepen; de

en waterschappen willen zeggen: stem

Ondernemersacademie is een enorm

je planningen beter af en zoek bij elk

succes. Wat begon als inspiratie en

project altijd de dialoog, in welke vorm

opleiding voor starters heeft zich ont-

dan ook, met álle betrokkenen. Een

wikkeld tot een breed platform voor alle

Drontermeerdijk die twee jaar dichtgaat,

ondernemers in de gemeente Dronten.

Profiel

rechtsvoorgangers. In het dagelijks leven is
hij als register accountant en mentor nog
altijd actief in de accountancy. Specialisaties:
Bedrijfsadvies MKB, overnames en familiebedrijven.
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ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

Claassen, Moolenbeek & Partners

Helman & Bügel Advocaten

MIJN BEDRIJF IS...
EEN MILJOEN WAARD

CONSERVATOIR
BESLAG

Het bepalen van de waarde van je bedrijf is een van de meest
fascinerende zaken van het ondernemen. Met name het onderhandelen met een overnamekandidaat of investeerder is een
spannend proces. Niet alleen bij bedrijfsovernames, maar ook
bij echtscheidingen of geschillen wordt vaak gevraagd naar
de waarde van het bedrijf. Totdat een overname daadwerkelijk
plaatsvindt, kan niemand exact bepalen wat de waarde van
een bedrijf is. Vaak wordt gezegd “Wat de gek er voor geeft”
en dat is in principe de enige realistische methode om een
bedrijfswaarde te kunnen bepalen. Wel zijn factoren vooraf te
beïnvloeden. Wanneer je besluit dat je jouw bedrijf wilt gaan
verkopen, kun je al vast werken aan een goede bedrijfswaarde.

Veiligstellen verhaalsmogelijkheden
Nadat een vonnis is verkregen, is het vaak een lastige stap
om de vordering snel en daadwerkelijk te innen. Schuldenaren
kunnen vermogen ‘wegmaken’ om te voorkomen dat het
vonnis uitgevoerd kan worden. Dat is uiteraard frustrerend
omdat er kosten gemaakt zijn en dat zomaar voor niets kan
zijn als blijkt dat de schuldenaar geen verhaal biedt. Om die
reden is het de moeite van het overwegen waard om -voordat
er een procedure wordt gestart om een geldvordering te innen,
zoals bijvoorbeeld een schadevergoeding- beslag te leggen.
Dit zogenaamde bewarende beslag houdt in dat er, voordat
er wordt geprocedeerd, beslag wordt gelegd op bijvoorbeeld
het banksaldo van de schuldenaar of op zijn onroerende
zaken. Daarmee wordt bereikt dat op voorhand verhaalsmogelijkheden veilig worden gesteld, zodat, zodra een vonnis is
verkregen, de vordering gemakkelijker kan worden geïnd.

Bedrijfswaardering en waardeverhoging
Het waarderen van een bedrijf gebeurt vaak aan de hand van
een aantal vuistregels. Bijvoorbeeld: aantal keer EBITDA,
X keer de winst of louter het maken van een Discounted
Cashflow berekening. Ik vind dat deze methodes een bedrijfswaardering te kort doen. Bij deze berekeningen wordt totaal
geen rekening gehouden met het unieke van je bedrijf. De
essentie van het bedrijfswaarderen is voor mij om te kijken
naar het verhaal achter de cijfers. Ik kan achterhalen aan welke
knoppen je kunt draaien om de waarde te verhogen en welke
argumenten er zijn om een (strategische) koper te overtuigen
van de waarde van jouw onderneming, wat weer resulteert in
een hogere prijs.
Waarderen is beargumenteren
Om het onderhandelingsproces met een investeerder, overnamekandidaat of samenwerkingspartner positief af te kunnen
ronden, is een realistische inschatting en goede onderbouwing
van de waarde essentieel. Koper en verkoper zullen alles uit de
kast halen om de waarde omlaag of omhoog te praten, daarom
heb je een stevig plan van aanpak nodig.
Wat ga jij doen?
Heb je plannen om je bedrijf over te dragen? Begin dan tijdig
om het unieke van je bedrijf te vertalen naar duurzame waardecreatie. Je bedrijf wordt op termijn niet alleen beter verkoopbaar, maar vanaf nu al gezonder. Dan haal je bij de eindstreep
ook gemakkelijker het miljoen.

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl

Wie A zegt moet ook B zeggen
Overigens betekent het leggen van conservatoir beslag wel
dat, om het beslag te kunnen handhaven, er wel daadwerkelijk
een vordering moet worden ingesteld. Wie A zegt moet dus
ook B zeggen. Voor het leggen van beslag is toestemming van
de Voorzieningenrechter nodig. Er zijn voorwaarden waaronder
beslag mag worden gelegd, zodat vooraf goed moet worden
uitgezocht of het haalbaar en betaalbaar is. Als de toestemming wordt verkregen, kan het een effectief wapen zijn om de
vordering te innen. In de praktijk blijkt dat, als het beslag raak
is, de schuldenaar zoveel nadeel daarvan ondervindt dat hij
veelal graag alsnog zijn verplichtingen wil nakomen om op die
manier zijn nadeel op te heffen.
Leggen van beslag: noodzakelijk, nuttig en betaalbaar
Het leggen van beslag vraagt om maatwerk zodat tijdig advies
van een advocaat wenselijk is. Zeker ook omdat er kosten
gemoeid zijn met het leggen van beslag. Wat ons betreft is
voor het leggen van beslag een voorwaarde dat het noodzakelijk, nuttig en betaalbaar is. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Helman & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl

GASTCOLUMN

Werk in uitvoering

JOS VAN DALFSEN

Riff, PD#18245
Het achtste landschapskunstwerk in

Museumjaarkaart wordt veel gebruikt

mee. Ik heb er vertrouwen in dat de kri-

Flevoland komt in de gemeente Dronten.

en is al jaren de beste investering in

tiek verstomd. Johan Cruijff zou zeggen:

Een perceel aan de Spijkweg richting

kunst. Maar in dit geval hoef je niet eens

Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Bremerbergdijk in Biddinghuizen is de

te investeren, want kunst in de open-

Zo is het vaak met kunst in het alge-

locatie. Deze is gelegen dicht bij de brug

bare ruimte is gratis te zien. De eerste

meen. Kunst bindt en verbindt mensen,

naar Elburg.

berichten en schetsen van dit nieuwe

zoals ook het motto is van de OVDD!

kunstwerk waren gelijk onderwerp van
Eindelijk is de gemeente Dronten aan

discussie. Kritische geluiden als ‘vaag’

de beurt voor een state of art werk. De

en ‘veel geld’ haalden regelmatig de

andere Flevolandse gemeentes gingen

krant. In aanloop naar deze column heb

voor met landart werken van verschil-

ik mij wat verdiept in dit gezichtsbepa-

Voor meer informatie: www.robgramsma.com
of www.landartflevoland.nl

lende kunstenaars. Hoewel het eerste
landartkunstwerk, het Observatorium
van Robert Morris, sinds 1977 bij
Swifterbant ligt, hoort het perceel bij
de gemeente Lelystad. In het kader van
100 jaar Zuiderzeewet is er een bak geld

“Gramsma’s gegraven spoor in de
Flevogrond weerspiegelt de ontginning
en kunstmatigheid van de polder”

(plm. 7 ton) beschikbaar om iets groots
te doen. Een gul gebaar richting de
Flevolanders.

lende kunstwerk en de portfolio van de
kunstenaar uitvoerig bekeken. Na het

Kunstenaar Bob Gramsma is verkozen

zien van zijn werk ‘Fact on the ground’

om een gezichtsbepalend iconisch

in de Palestijnse stad Bir Zeit was ik om.

Profiel

landart werk te maken. Het monu-

Vooral in het voorjaar en zomer zullen

Jos van Dalfsen

mentale landschapskunstwerk wordt

bezoekers aan de dijk of het strand het

37 meter lang, 11 meter breed en 7

kunstwerk bezoeken en beklimmen.

meter hoog. Het bovendek van het

Straks heb je vanaf het iconische kunst-

werk bevindt zich 2 meter boven het

werk Riff, PD#18245 overzicht op het

niveau van de omliggende dijken. Een

ingepolderde landschap. Riff, PD#18245

groots kunstobject in de openbare

is een afdruk van Gramsma’s gegraven

ruimte is meestal voer voor discussie,

spoor in de Flevogrond, en weerspiegelt

ook nu. Net als bij voetbal heeft

daarmee de ontginning en kunstmatig-

iedereen een mening over kunst. Mijn

heid van de polder. Gramsma’s nieuwge-

Jos van Dalfsen woont sinds 1994 in
Dronten en werkt als vestigingsmanager
bij VWC Office in Kampen. Jos is voorzitter
geweest van VVV Dronten, voorzitter van
Bibliotheek Dronten en heeft zitting gehad in
het Programma Beleidsbepalend Orgaan van
Omroep Flevoland. In zijn vrije tijd vaak op pad
om kunst en cultuur te zien en maakt foto’s
van bijzondere plekjes voor zijn Instagram.
Momenteel columnist bij vakbladen in de
kantoorbranche, MT lid VWC Groep en
commissielid bij inkooporganisatie Quantore
en PostNL.

vormde landschap, dat als een gebouw
op palen rust, biedt onderdak aan dieren
en mossen. Fotografisch kun je er veel

R EA G ER EN ? I N F O @ O VDD.N L
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

“Bouwen aan
vertrouwen”
V.l.n.r. boven: Wieteke de Jong, Daniëlle ter Beke, Sonja de Vries, Geert Gielen, Han Tissingh. V.l.n.r. onder: Janetta de Graaf, Atty Aalberts, Harry Dubelaar

Vrijwel wekelijks zit het team van het cluster Economie & Duurzaamheid een uurtje rond de
tafel om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Het is het uitgesproken moment om elkaar
op de hoogte te brengen van vorderingen, ontwikkelingen en van wat er leeft in ‘de markt’.

Han Tissingh, beleidsadviseur economie: “Het is een informeel

Duurzaamheid

moment, maar wel belangrijk. Op deze manier weten we van elkaar

Het cluster economie werd onlangs uitgebreid met de collega’s

waar we mee bezig zijn, wat er in de verschillende netwerken speelt

‘duurzaamheid’: Geert Gielen (regisseur duurzaamheid) en Wieteke

en waar eventueel op kan worden ingespeeld. Het zorgt voor duide-

de Jong (adviseur duurzaamheid). Duurzaamheid is een belangrijk

lijkheid, begrip en vertrouwen. Een officiële status van dit overleg is

thema en op dit gebied zijn er veel onderwerpen te verwachten. De

er niet, maar alle collega’s hechten er grote waarde aan. Daarnaast

duurzaamheidslening voor inwoners staat op de rit en de bedoeling

is al vaak gebleken dat we zo beter van elkaars expertise gebruik

is dat er nu ook een soortgelijk traject voor ondernemers volgt.

kunnen maken en dat we ons als cluster economie beter kunnen

Voor inwoners en ondernemers is er sinds twee maanden een

profileren.”

energieloket in het winkelcentrum van Dronten dat al regelmatig
wordt geraadpleegd. Voornaamste doel: adviseren, bewustwor-

De deelnemers aan dit overleg hebben ook bijna allen zitting in

ding en hulp. Belangrijk uitgangspunt is volgens Geert Gielen dat:

kerngroepen van de SEA (Sociaal Economische Agenda) organi-

‘Dronten inmiddels energieneutraal, maar nog niet klimaatneutreaal

satie. Tissingh: “De SEA structuur zoals die binnen Dronten bestaat,

is.’ Belangrijke partner voor de gemeente is het platform Duurzaam

is best bijzonder, ze wordt vaak - landelijk - als voorbeeld aange-

Doen Dronten waarin diverse organisaties samenwerken (werk-

haald.”

groep Fairtrade, Natuur en Milieu Federatie Flevoland, Bewust
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Dronten en de Bibliotheek). Uitbreiding wordt gezocht in IVN, de
Aeres Hogeschool en ondernemers. Gielen: “Dit platform heeft ons
ondersteund bij het opstellen van het gemeentelijke klimaatbeleidsplan en het onlangs vastgestelde uitvoeringsprogramma. Iedereen is
bereid mee te werken, we zullen in het kader van duurzaamheid een
aanpak moeten kiezen, waar het bedrijfsleven ook een wezenlijke
plek in heeft.”
Vrijetijdseconomie
De SEA kerngroep vrijetijdseconomie, vertegenwoordigd door
Janetta de Graaf (beleidsadviseur vrijetijdseconomie) en Sonja de
Vries (beleidsadviseur economie) werkt samen met recreatieondernemers uit de gehele gemeente Dronten. Gezamenlijk is er het
afgelopen jaar een uitvoeringsagenda tot stand gekomen. “Globaal
gesteld is dat gebiedspromotie en ontwikkeling van arrangementen,

Het cluster Economie & Duurzaamheid heeft de
Dronter Koers met de vier V’s: vertrouwen, verbinding,
vernieuwing en vakmanschap hoog in het vaandel staan.
Deze zijn ook goed toepasbaar op de samenwerking met
het bedrijfsleven:
Vertrouwen
Verbinding

Samen afspraken maken.
Faciliteren van bijeenkomsten,maar ook
aanspreekpunt in de gemeentelijke
organisatie zijn.
Vernieuwing Door de SEA-structuur samen kijken
naar nieuwe ontwikkelingen.
Vakmanschap Door samenwerking meer kwaliteit.

maar ook het verbinden van de gemeente Dronten aan gebieden
aan de overzijde van het water. Met het idee van ‘samen sterker’ zijn
er zowel connecties met de provincie Flevoland als ook de Regio
Zwolle.”
Dynamiek in de Landbouw
Human Capital Agenda

Deze SEA groep wordt vertegenwoordigd door Harry Dubelaar

Het ‘samen sterker’ principe wordt ook gehanteerd binnen de SEA

(beleidsadviseur economie). “We willen graag, vanuit ondernemers,

kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. De Human Capital

dingen op gang brengen. Aanzetten tot initiatieven, vroegtijdig

Agenda van Flevoland en de Regio Zwolle vormt de aankomende

met plannen en ideeën op de proppen komen. Korte, directe lijnen

jaren de basis van deze SEA-groep die opnieuw wordt ingericht.

en contacten, meedenken en gezamenlijk optrekken met het de

Volgens Atty Aalberts (beleidsadviseur economie) zal de groep

ondernemers, dat is het motto. Bijvoorbeeld Green Up, geïnitieerd

zich vooral richten op de vraag ‘waar liggen de uitdagingen en

door Dynamiek in de Landbouw, een samenwerking van agrarische

de kansen, gericht op de arbeidsmarkt?’ “En voor ons dan met

ondernemers, producenten en verwerkers die met elkaar op zoek

name de Dronter arbeidsmarkt. We zijn nu bezig om een specifieke

zijn naar nieuwe verdienmodellen bij hun streven naar het beperken

“Met het idee van ‘samen sterker’ zijn er zowel connecties
met de provincie Flevoland als ook de Regio Zwolle”
analyse van de arbeidsmarkt-sectoren in Dronten te maken, maar

van reststromen en uitval.” Harry is ook betrokken bij de SEA groep

ook welke trends en ontwikkelingen zijn er te verwachten, welke

Ondernemersacademie en nog een aantal projecten, zoals de imple-

antwoorden hebben we daarop en hoe stemmen we dat af op de

mentatie van de omgevingswet, internet buitengebied en mobiele

vraagstukken die er leven?”

bereikbaarheid.

Vitale centra

Compleet plaatje

Sonja de Vries (beleidsadviseur economie en vrijetijdseconomie)

Binnen het wekelijkse overleg van het cluster komt alles bij elkaar,

heeft een drukke tijd achter de rug. “De Retailvisie is behandeld in

want ook accountmanagement (Daniëlle ter Beke - accountmanager)

de raad, nu kunnen we aan de slag gaan met de uitwerking van de

en acquisitie (Wilco van Zon -acquisiteur) zijn vaste gespreksonder-

Retailvisie. Per kern moeten actieplannen worden opgesteld om de

werpen. Danielle en Wilco zijn het aanspreekpunt voor bedrijven,

centra de vitaliseren. Het streven is om samen met de betrokkenen

gevestigd p de bedrijventerreinen in de gemeente, en voor bedrijven

die actiepunten te ontwikkelen. Daarom moeten en willen we vroeg-

die geïnteresseerd zijn in vestiging in Dronten. Zij zijn dan ook veel

tijdig met elkaar in gesprek komen en in gesprek blijven. En… de

buiten de deur, om al in een vroeg stadium het persoonlijke gesprek

discussie aangaan is ook bouwen aan vertrouwen.”

aan te gaan met de ondernemers.
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NIEUWJAARSFEEST OVDD

Terugblikken op een spetterend
OVDD nieuwjaarsfeest
Maar liefst 315 gasten mochten wij 5 januari op het OVDD Nieuwjaarsfeest ontvangen. Een mooie
opkomst! Anders dan voorgaande jaren was het theaterprogramma, waarbij de ondernemersprijzen
werden uitgereikt. In een nieuw format werden prijzen in drie categorieën afwisselend van elkaar,
uitgereikt. Door een kort intermezzo na elke categorie, werd het programma luchtiger. Presentatrice
Hadassah de Boer zorgde voor een prima verloop van de uitreiking, waarna we ons aansluitend naar
de Nieuwjaarsparty konden begeven.

DJ Yorit kreeg
de dansers op
de vloer
Tijdens de party konden de gasten zelf een biertje
tappen, genieten van heerlijke hapjes en drankjes.
De muziek werd verzorgd door Coen en Marieke
Dassen van de Sfeercompany. Daarna kreeg
DJ Yorit de dansers op de vloer. De OVDD kijkt
terug op een fantastisch Nieuwjaarsfeest en
bedankt alle bezoekers voor hun komst!

Fotograﬁe: Mischa Massink
Voor meer foto’s verwijzen wij u naar
het fotoalbum op www.ovdd.nl
Het OVDD Nieuwjaarsfeest werd
mede mogelijk gemaakt door:
De Meerpaal
123 Boekingen
Slump Catering & Events

“Het voordeel van werken met
familieleden is dat je heel goed weet
wat je aan elkaar hebt. Onze kennis
is met de paplepel ingegoten”

Profielen
Harry de Jong werkte vóór AVAQ als securityspecialist voor
de familie en firma Heineken. Zijn vrouw Gerie als administratief en backoffice medewerker bij diverse bedrijven.
Zijn zoon Daniël en dochter Cindy studeren naast hun werk
allebei Bedrijfskunde in deeltijd aan de Amsterdam Business
School. Deze maand rondt Daniël zijn master af, Cindy in
juni. Daniël is daarnaast voorzitter van Jong Management
Flevoland en bestuurder bij VNO-NCW Flevoland.
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Bij adviesbureau AVAQ werken vier familieleden samen. Hoe doen zij dat? In 1998 richt Harry de
Jong zijn bedrijf op met ondersteuning van zijn echtgenote Gerie. Twintig jaar later is AVAQ uitgegroeid tot een adviesbureau voor risicomanagement op het gebied van integriteit, security, privacy
en veiligheid voor bedrijven en vermogende particulieren.
DOOR CARIEN VAN DER MAREL

“Je leert snel en
wordt steeds sterker”
Zoon Daniël en dochter Cindy zijn sinds

installateurs en beveiligers anderzijds.

persoonlijke veiligheid. Hierin wordt het

2011 en 2015 (resp.) ook actief bij AVAQ.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het voor-

volledige risicoprofiel van ieder gezinslid

Het volledige team bestaat uit acht vaste

komen van fraude, het organiseren van

in kaart gebracht, met als doel een

medewerkers.

fysieke beveiligingsplannen tot aan het

hoog niveau van veiligheid, privacy en

Daniël: “Met onze familie nemen we

beschermen van (gevoelige) informatie

gemoedsrust.

gezamenlijk de belangrijke beslissingen.

en persoonsgegevens (AVG/GDPR). Wij

Dat gaat heel natuurlijk, we hebben

werken volgens het vlinderdasmodel,

Vroeger

allemaal ons eigen aandachtsgebied. Als

stellen een risicoprofiel op en schetsen

Terug naar het familiebedrijf. Cindy: “Het

adviseurs werken we veel zelfstandig,

het hele plaatje in een risicomatrix van

voordeel van werken met familieleden is

hierdoor leer je snel en word je steeds

preventie, detectie tot reactie. Vaak

dat je heel goed weet wat je aan elkaar

sterker. We vullen elkaar vanuit elkaars

komen klanten bij ons ná een incident,

hebt. Onze kennis is met de paplepel

specialisme aan. Cindy en ik combineren

jammer, want juist in de preventie fase

ingegoten, omdat thuis veel over het

theorie (diverse studies en specialisaties)

kunnen we samen het verschil maken”,

werk werd gesproken. Nu zeggen we

met de dagelijkse praktijk. Zo kunnen

betoogt Daniël.

tijdens familiediners: even geen werk.”

we onze zakelijke instincten optimaal
ontwikkelen.”

Vermogende families
Naast bedrijven ondersteunt AVAQ met

Bedrijfsovername

hun Familie Security Office vermogende

De bedrijfsoverdracht aan de kinderen is

families in Nederland en België met hun

in voorbereiding. “Binnen nu en vijf jaar

Daniël en Cindy de Jong

willen mijn ouders het werk afbouwen
en zetten Daniël en ik het bedrijf voort”,
vertelt Cindy. “We willen de waarden
van ons familiebedrijf hooghouden:
no-nonsense, pragmatisch denken en
doen, hoge betrokkenheid en discretie.
Dat is wie we zijn en wat onze klanten
van ons mogen vragen.”

Vlinderdasmodel en risicomatrix
AVAQ is een adviesbureau voor risicomanagement. “Als het gaat om grip krijgen
en overzicht hebben op security en integriteitsrisico’s zijn wij een schakel tussen
directies enerzijds en leveranciers,
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Gezocht:

ondernemers
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Daniëlle ter Beke en Wilco van Zon vormen het gezicht van de gemeente Dronten als het om contacten met
het bedrijfsleven gaat. Waar Daniëlle voor een groot aantal lokale ondernemers wellicht al wel bekend zal
zijn van onder meer Buren ontmoeten Buren (halfjaarlijkse bijeenkomsten op de verschillende bedrijventerreinen) is Wilco als acquisiteur bedrijventerreinen vooral buiten de gemeentegrenzen actief. Het is aan
hen om de omslag van passieve acquisitie naar actieve werving te maken.

DRIE KERNEN
Wilco en Daniëlle stellen nadrukkelijk dat in alles wat zij doen
het niet alleen om Dronten gaat. “De bedrijventerreinen in
Biddinghuizen en Swifterbant horen er heel nadrukkelijk
bij. Ook daar is ruimte, ook daar zijn mogelijkheden, we zijn
aan het werk voor de hele gemeente. We hebben de afgelopen tijd veel ondernemers en betrokkenen gesproken. Op
verschillende momenten, onder verschillende omstandigheden. In die gesprekken komen dan vaak weer verwijzingen
naar andere ondernemers of toekomstige ondernemers
naar voren. Zo van: ‘Goh, je zou eens met die en die moeten
spreken…’ “

OPEN ARMEN
“Dat pakken we zo veel mogelijk op, maar we kunnen niet
alles weten en ook nooit iedereen spreken, daarom roepen
we alle ondernemers op om ons te informeren. Hun kennis en
netwerk is heel erg waardevol. We staan er voor open, laat het
ons weten”, aldus Daniëlle ter Beke (accountmanager afdeling
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling).
Wilco van Zon (acquisiteur bedrijfsterreinen) voegt er aan toe:
“Dat is geen noodkreet, maar een roep om samenwerking. We
willen een toekomst opbouwen samen met de ondernemers,
de huidige en de toekomstige. We vormen een toegankelijk
team en we ontvangen ze met open armen.”

SAMENWERKING
Daniëlle vervolgt: “Er is veel ondernemerschap in onze
gemeente en er is ons veel aan gelegen om te weten wat er
speelt. We willen het lokale bedrijfsleven faciliteren, ook met
nieuwe kavels, mogelijkheden geven voor uitbreiding, zoeken
naar kansen. Natuurlijk kan het vergunningenverhaal soms
een spanningsveld zijn, maar we zoeken zoveel als mogelijk
naar wat er wel kan. We hebben als economisch cluster binnen de gemeente wekelijks overleg waar we dit soort zaken
naar voren brengen.”

DOELGROEPEN
Voor de invulling van de bedrijfsterreinen is bewust gekozen
voor een aantal doelgroepen. Voor De Poort zijn dat bijvoorbeeld Transport & Logistiek, de maakindustrie en Agro Food.
Wilco: “Maar het bestemmingplan van De Poort is zo ruim
mogelijk opgesteld. Daar plukken we nu de vruchten van. We
bepalen met elkaar de uitgangspunten. We willen ook iedereen meenemen in de procedure. We kunnen het helaas niet
iedereen naar de zin maken, maar wel zo veel mogelijk.”
Als het aan de acquisiteur en accountmanager ligt, is er in
een zo vroeg mogelijk stadium contact met de ondernemer.
“We hebben de ondernemer nodig, grote en kleine partijen.
Lokaal en regionaal. In een vroeg stadium om tafel zitten
geeft de kans een relatie met elkaar aan te gaan, iets voor
elkaar te kunnen betekenen; samen werken aan een toekomst
in Dronten.”

RUIMTE
Dronten geeft je de ruimte. “Dat klopt, en met de Poort van
Dronten hebben we ook volop ruimte. Het is een uitgelezen
kans voor ondernemers om een modern bedrijf te stichten,
een onderneming te moderniseren of om op een mooiere en
betere locatie te vestigen. En vlak ook de ruimtes op de terreinen in Swifterbant en Biddinghuizen niet uit, ook daar hebben we nog volop mogelijkheden. Gemeente Dronten is een
toplocatie. Ook als je echt ruimte zoekt. Wij brengen Dronten
onder de aandacht op nationale en internationale (logistieke)
beurzen. Overal draait het om ruimte, wij hebben het! We
willen ook waarmaken dat men ons gaat zien als bereikbaar/
toegankelijk. Je staat hier niet direct in de file.”
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UW ZAKELIJKE EVENTS
TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!

Buffetten

Personeelsfeest

Hapjes

Bedrijfsfeest

Live cooking

Feestmaterialen

Slump Catering & Events • Het Rister 11 • 8314 RD Bant • welkombijslump.nl

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

Ondernemende Accountants

AAM I
RZ

DUU

WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

TALLER
EN

NS

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

Profiteeer
van d soverheirding
stimule

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

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

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

Een berekening van uw voordeel?

Neem dan contact op met Berend Brink (0321) 386065 of mail hem op b.brink@wouda.nl.

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

www.wouda.nl

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

